Vérrel pecsételte meg mesterségét

Online konzultáció: fontos ügyek
kerültek napirendre

Kovács Attila mestercipész újabb
rangos díjat zsebelt be: a XVII. Országos Népművészeti Kiállításra hét remekművert is varrt, amelyek elnyerték a zsűri tetszését. A kollekcióval a
Folk Trend díjat nyerte el. Életszemlélete, hogy az ember ne munkaként
élje meg hivatását, a siker pedig nem
kitüntetésekben, hanem a vásárlók
elégedettségében mérhető.

Továbbra is online folytatta munkáját Miskolc
képviselő-testülete a járványhelyzet okán elrendelt veszélyhelyzet miatt. A városatyák összesen tizenkét napirendet tárgyaltak: döntöttek a
városi fenntartású óvodák átszervezéséről és az
Arany Szarvas patika bútorzatának sorsáról is.
Kiderült az is: Szopkó Tibor személyében még
egy alpolgármestere lesz Miskolcnak.

Miskolci Napló
Portré a 4. oldalon
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Online ballagás, csak
írásbeli érettségi
Ismét elérkezett a középiskolás évek lezárása. A ballagásokat idén is csak online
formában tudják megtartani az intézmények. Az érettségi vizsgák hétfőn kezdődnek meg.
A Miskolci Tankerületi Központ által fenntartott
középfokú oktatási intézményekben összesen 668 végzős
nappalis diák ballag el. A veszélyhelyzetre való tekintettel
idén nem javasolt az ünnepségek megtartása. A Miskolci
Szakképzési Centrum iskoláiból 759 diák búcsúzik el a

hétvégén, az iskola vezetése,
a tanárok és az iskolatársak
videófelvételben emlékeznek
meg az elmúlt négy évről, a
közös élményekről.
A Földes Ferenc Gimnáziumban rendhagyó ünnepséget szerveztek, ahogyan tették ezt az elmúlt tanévben
is. – Az utolsó évesek tanulmányokat záró osztályfőnöki óráját, iskolai vonulását,
éneklését és köszöntő-búcsúztatóműsorát az online
térben szervezzük meg – tájékoztatott Fazekas Róbert
megbízott igazgató.

Cikk a 3. oldalon

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

AZ ÉDESANYÁKAT
KÖSZÖNTJÜK!

Folytatás a 3. oldalon

Az anyák napjának ünnepe egyszerre „spontán” és „szervezett” ünnep. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az édesanyák és az anyaság iránti tisztelet kifejezésének igénye egyidős az emberiséggel – magyarázta Fazekas Csaba történész.
Az édesanyák iránti hála kifejezésére a különböző istenanyakultuszok is hivatottak voltak
már az ókor és a középkor évszázadaiban. A Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Karának

Terasznyitás:
jobb az óvatosság
Hétköznap kevesebben ültek
a teraszokon, mint a nyitáskor, de néhány frekventált
hely így is dugig volt.
Egy miskolci polgár elmegy
a kocsma mellett. Ennyi a vicc,
mindenki mosolyog. Pedig
még azt sem tettük hozzá, hogy
fél év után teszi mindezt. A vicc
csattanója: hát csak nem sétálunk el a bárok előtt úgy, hogy
ne mennénk be? Ez már önmagában nevetséges gondolat. A
viccben szereplő fiktív miskolci
polgár pedig mégis ezt csinálja.
Ő teszi vajon jól?

A kérdést több szempontból is érdemes megközelíteni.
Az egyik, kézenfekvő szempont a hiány. Mind a társaság
hiánya, mind a forgalomkiesés a vendéglátóhelyek – főként
kocsmák, bárok, sörözők – tekintetében. Másfelől a vírus itt
van továbbra is. Április 30-án,
hat nappal a terasznyitás után,
2365 az új fertőzött, és elhunyt
182 beteg. November 11-én,
amikor elkezdődött a zárás,
5097 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, valamint 99-en haltak meg.
Folytatás az 5. oldalon

oktatója szerint természetesnek
mondható, hogy a modern társadalmakban, a 20. század elején megfogalmazódott az igény
az egyének édesanyák felé nyújtott köszönetének kifejezésén túl

annak valamilyen módon hivatalossá tételére. – Az Egyesült
Államokban öltött először ilyen
formát, 1914-ben nyilvánította
Wilson elnök az édesanyák napját ünnepnappá, s a példát szin-

te minden ország hamarosan
követte. Gyorsan tegyük hozzá,
hogy az anyák napjának megünneplése érdekében állott az ekkor
már jelentős gazdasági tényezővé vált virág- és ajándékiparnak,
így a nyilvánosság előtt is egyre
ismertebbé és népszerűbbé vált –
mondta Fazekas Csaba.
Folytatás a 6. oldalon

Hirdetés

Bejelentkezés:
06-30/01818-38

HIHETETLENÜL KEDVEZŐ ÁRON

testi-lelki feltöltődést kínálunk MINDEN KOROSZTÁLYNAK!
Tapasztalja meg a masszázs jótékony hatásait!
HÍVJON MINKET MÉG MA!

Szépkártya elfogadóhely! Tunderthai
Miskolc, Árpád u. 7., nyitva: K-V 10:00-20:00 óráig
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GONDOSKODÓ MISKOLC: MÉG TÖBB
TÁMOGATÁS A SZÉPKORÚAKNAK
Húsz százalékkal megemelik a Salkaházi programban
elérhető támogatás összegét a
2019-eshez képest, amit az idei
évtől igényelni is egyszerűbben
lehet majd – jelentette be Veres
Pál polgármester szerdán, a
városházán megtartott sajtótájékoztatón.
A jobb kiszámíthatóság érdekében november 1-je és december 15-e között – postai úton –
kapják majd meg a támogatást a
jogosultak a megyei Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál meglévő
címükre – mondta Veres Pál, aki
bejelentette: húsz százalékkal,
12 ezer forintra nő a Salkaházi
programban nyújtott támogatás
összege 2021-től.
– A másik jó hír: egyszerűsítjük az ügymenetet, mostantól
nem kell igényt beadni, ugyanis
az igazgatóság nyilvántartására
támaszkodva, hivatalból megállapítjuk a jogosultságot – tette
hozzá a polgármester.
Nem kell már tehát pályázni,
nyomtatványt kitölteni az igényléshez – a szépkorúak magáról a
támogatási határozatról fognak
értesítőlevelet kapni. A kérelem
lehetősége persze továbbra is
fennáll, olyan esetekben például,
ha valaki október 1-je után tölti
be a 60. életévét. A jogosultsági
feltételek ugyanakkor annyiban
módosulnak, hogy a Nyugdíjfo-

Veres Pál polgármester és Simon Gábor, a Velünk a Város frakciószövetség vezetője. Fotó: M. L.
lyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő folyósítási vagy
levelezési címnek is miskolcinak kell lennie. A városvezető
beszélt arról is, hogy mivel még
mindig járványhelyzet van, így
a programok újraindítását csak
valamikor az év második felére
tervezik.
– Gondoskodnunk kell azokról, akik itt dolgozták le az életüket, építették és működtették a
várost. Hiszünk abban, hogy ezzel a támogatással is valamilyen
módon ki tudjuk fejezni hálánkat és köszönetünket. Ahogy azt
a Nagy-Miskolc választási programban is vállaltuk – emlékeztetett Veres Pál.
A Velünk a Város frakciószövetség vezetője szintén a Salka-

házi program fontosságát hangsúlyozta. Simon Gábor kifejezte:
támogatják a polgármestert a
program megvalósításában.
– Megteremtettük annak feltételeit, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is emelni tudjuk
az összeget. A költségvetés erre
fedezetet nyújt – tudatta, hozzátéve: bár újabb kormányzati
elvonások „alapjaiban érinthetnék a rendszert”, de arra számít
a miskolci városvezetés, hogy „a
kormány betartja ígéretét, és az
önkormányzatokat támogatni
fogja, a kieső bevételeket pedig
hamarosan kompenzálja”.
A frakcióvezető emlékeztetett: a pandémia ellenére számos más intézkedést léptettek
életbe a szociális rendszer át-

SZABÁLYOZOTT MEDERBEN

Több utca csapadékvíz-elvezetésén és aszfaltozásán
is dolgoznak a szakemberek
Diósgyőrben. A területen
2019-ben a Bükkből lezúduló, özönvízszerű esőzés okozott súlyos károkat; a város
vis maior pályázaton 20,5
millió forintot nyert, és az
önkormányzat is csaknem
ennyivel járult hozzá a rendbetételhez.

Két réteg aszfaltot kap a Tölgy utca. Fotó: Beregi László

2019 júniusában villámárvizet okozott az esőzés Berekalján, annyi csapadék esett egy
nap alatt, hogy a városrész utcáin jelentős mennyiségű hordalék halmozódott fel. A víz
elvezetők gyorsan megteltek,
és már nem tudták elvezetni a
hirtelen érkezett csapadékot,
amely járdákat, utakat rongált
meg. A vihar nyomait a lakók
lapáttal takarították még napok múlva is, a tűzoltók pedig
a vízátereszeket és csatornafeneket tisztították meg.
A Tölgy utcában két hete
kezdődött meg a felújítás: 60
méter mederelemet cseréltek a
korábbinál nagyobbra, és több
mint 140 méteren teszik rendbe a 3,5 méter széles útburkolatot ezekben a napokban. Az
aszfaltot szerdán már terítették és tömörítették, az út mel-

letti padkát pedig zúzott kővel
burkolták.
Durda Péter, a városüzemeltetési és műszaki osztály
osztályvezetője lapunknak elmondta, két réteg aszfaltot kap
a Tölgy utca, előtte kicserélték
a 20-30 éves mederelemeket, az
újak több csapadékvizet tudnak elvezetni. Ezáltal mind a
domboldalról érkező, mind
az útburkolatról lefolyó csapadékvíz szó szerint szabályozott
mederbe fog kerülni.
Az önkormányzat még
2019-ben pályázott a víz okozta károk helyreállítása miatt.
Az elnyert vis maior forrás
azonban új fejlesztésekre nem
adott lehetőséget, csak a meglévő rendszerek felújítására.
Varga Andrea alpolgármester
ismertette, a város 20,5 millió
forintot nyert el pályázaton, és
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közel ennyit tett hozzá az önkormányzat.
– Összességében tehát 40-45
millió forintért újítunk most fel
utakat Diósgyőrben, gondoskodva a csapadékvíz megfelelő
elvezetéséről, illetve természetesen a megrongálódott aszfalt
kijavításáról – tette hozzá.
A pályázati pénzből hamarosan a Berekalja, a Juhász
Gyula és az Erdő utca vízelvezetését is megoldják, burkolatukat felújítják. A Mária és
Csavar utcában viszont a pályázati forrásból csak javítani tudják a burkolatot. Jövőre
azonban, amikor a városnak
lehetősége nyílik a Területi
Operatív Programban is vízelvezetésre pályázni, akkor itt is
rendbe teszik a teljes csapadékvíz-elvezetést, és az utca is új
burkolatot kap majd.

alakítására az elmúlt egy évben. Növelték például a szociális juttatások jövedelemhatárát,
amiben így több miskolci vehet részt; átalakították a tűzifa-támogatás rendszerét, így
hosszabb időn át több miskolcit tudnak tűzifával ellátni. A
gyógyszertámogatást teljes évre
kiterjesztették. A miskolci fiatalok érdekében pedig bevezették
a babaváró támogatást, és ismét
pályázhatnak a tehetséges diákok a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez.
– Így elmondhatjuk, hogy a
gondoskodó Miskolc a születéstől egészen a nyugdíjas korig támogatja a városlakókat – hangsúlyozta Simon Gábor.
Kujan István

Nyár elején nyithatnak
a miskolci fürdők
Jelenleg a hatósági előírásoknak megfelelő feladatokat végzik el, és előkészítik
a fürdőket az ütemezett,
fokozatos nyitásra.
Hamarosan újra kinyithatnak a magyarországi fürdők,
amelyek azonban csak védettségi igazolvánnyal lesznek látogathatók. A tervek
szerint a Selyemréti Strandfürdő és a Miskolctapolcai
Strandfürdő újranyitása az
elmúlt évhez hasonlóan május végén, a veszélyhelyzet elhárítása miatt jelenleg is zajló
beruházás miatt a barlangfürdő, és az újonnan épült,
átadás előtt álló tapolcai Ellipsum Élményfürdő nyitása
pedig június második felében várható. A szakemberek
mindent megtesznek annak
érdekében, hogy a miskolci

fürdőkben megteremtsék a
biztonságos fürdőzés feltételeit.
Legutóbb februárban írtunk arról, hogy a hazai fürdők közül sokan már felélték
a tartalékaikat, sok helyen az
életben maradás és a csőd elkerülése a tét. Tartalékaikat
nagyrészt már tavaly tavas�szal felhasználták, ráadásul
nem volt elég a pandémia, a
változatos időjárást hozó nyári szezon sem hozott kiemelkedő bevételeket. A helyzetet
aztán tovább nehezítette az
újabb bezárás; novembertől újfent pár nap leforgása
alatt tűntek el a vendégek a
medencékből. A hazai fürdők azóta is kényszerpihenőn várják az újranyitást. Az
országszerte tapasztalható
probléma a miskolci fürdőknél is fennáll.
K. I.

Strandon várhatóan a nyár elejétől sütkérezhetünk majd
újra a napon. Fotó: Juhász Ákos

Megújult a miskolci állatkert
Az új fogadóközponttal és
bemutatóházzal bővült létesítmény várhatóan szombattól fogadhatja ismét a
látogatókat.

Befejeződött a Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése. A 419
millió forintos beruházás révén új fogadóközpont épült a
látogatók számára, létrejött a
Száhel bemutatóépület, amely
többek között egy oroszlán- és
sivatagihiúz-kifutót is tartalmaz, valamint felújították a
Tigris-házat. A megújult létesítményt pénteken délelőtt
adták át.
Az eseményen először Borkuti László, Miskolc közművelődési és turisztikai
tanácsnoka köszöntötte a
megjelenteket, aki mérföldkő-

nek nevezte a fejlesztést. „Én a
kezdetek óta figyelemmel kísérem a vadaspark fejlődését.
Úgy gondolom, hogy ez a beruházás nagyban segíti majd
az intézményt, hogy az újranyitást követően minél több
látogatója lehessen” – mondta
a tanácsnok.
Veress Tamás, az állatkert
gyűjteményi vezetője a fejlesztés részleteit mutatta be.
– Olyan volumenű beruházás, mint a most zárult azonban korábban még nem történt, ez mindenképpen egy
meghatározó pont az állatkert
életében – mondta.
A 2020 elején indult, több
mint 400 millió forintos, pályázati forrásból megvalósult fejlesztés több területet
érintett: megújult a fogadóközpont, mostantól két új fő-

A beruházás kiemelt eleme a Száhel bemutatóépület

lépcsőn és egy mozgáskorlátozottak részére kialakított
rámpán keresztül közelíthető meg az intézmény. Itt kapott helyet az ajándékbolt, a
jegypénztár, a mosdó, továbbá az irodahelyiségek, a környezettudatos
energiaellátásról pedig a tetőszerkezet
déli oldalán telepített napelemes rendszer gondoskodik.
A munkálatok során teljesen
felújították az állatkert jelképének számító, annak idején
társadalmi összefogással létesült bejárati kaput is.
- A beruházás másik kiemelt eleme az úgynevezett
Száhel bemutatóház lett. A
vadonatúj, kétszáz négyzetméteres komplexumban igazi
„sivatagi show” kel életre: látható lesz itt oroszlán, de helyet
kapnak a Száhel övezet más
ragadozófajai is, mint például a sivatagi hiúz. Az épületben emellett kialakítottak
egy belső madárröpdét, ahova leopárdteknősök is kerülnek, hogy a terület életközösségének minél teljesebb képét
mutathassák be. A projekt
részeként a Tigris-ház belső
padlóját és a látogatói terét is
felújították – sorolta Veress
Tamás.
Tajthy Ákos
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Miskolci Napló – A város lapja

Alpolgármester lett
Szopkó Tibor

Az újonnan megválasztott
városvezető eskütétele május 3-án lesz, de munkáját
már május 1-jén elkezdi.

Alpolgármesterré nevezte
ki Szopkó Tibort, a Velünk a
Város-frakció önkormányzati képviselőjét Miskolc polgármestere. Veres Pál a kinevezésről a városvezető és az
ellenzéki frakciókat a közgyűlést helyettesítő csütörtöki online konzultáción tájékoztatta.
Ahogyan az ismert, Miskolc az elmúlt körülbelül
másfél évben egyetlen alpolgármesterrel működött. Veres
Pál indoklásában hangsúlyozta azt is, az új alpolgármester
kinevezését a sok feladat tette
feltétlenül szükségessé.
– Alpolgármesternek lenni elsősorban felelősség és
munka, nem pedig státusz.
A várost szolgálni, a városért dolgozni pedig olyan
megtiszteltetés, amit nem
tudok eléggé megköszönni
a választóknak és az engem
támogatóknak – ezt már
Szopkó Tibor nyilatkozta
megkeresésünkre, aki a pol-

gármester mellett a Velünk a
Város frakciójának is köszönetet mondott. „A bizalmat
meg fogom szolgálni!” – tette hozzá.
Az alpolgármester hozzá
tette: alapvetően a nyitott
ságban,
a
következetes
munkában, a határozott
döntésekben és a precíz végrehajtásban hisz. Kiemelte,
elsődleges feladata a fejlesztési területeken a város előtt
álló hatalmas munka koordinálása lesz. Szopkó Tibor
elmondta, körzetében, ahol
megválasztották, továbbra is
ellátja feladatait önkormányzati képviselőként, ezen kívül
viszont minden egyéb, korábban vállalt feladatáról (Szopkó
Tibor jelenleg a város Köznevelési, Kulturális, Turisztikai,
Ifjúsági és Sport Bizottságának elnöke, a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja, és a Miskolc
Holding Zrt. felügyelőbizottságának tagja) lemond. Mint
kiemelte, teszi annak érdekében, hogy „a megkapott nemes és nagyon nagy feladattal
megfelelőképpen tudjon foglalkozni.”
T. Á.

FONTOS ÜGYEK NAPIRENDEN
A városatyák összesen
tizenkét napirendet tárgyaltak: döntöttek a városi
fenntartású óvodák átszervezéséről és az Arany Szarvas patika bútorzatának
sorsáról is.
Továbbra is online folytatta munkáját Miskolc képviselő-testülete a járványhelyzet
okán elrendelt veszélyhelyzet
miatt. A grémium április 29ei ülésén tizenkettő, úgynevezett döntéskérő indítványt
tárgyalt. Ezek között kiemelt
helyen volt az Arany Szarvas
bútorzatának jövőjéről szóló
indítvány, ennek értelmében
a műemlék patika bútorzatát a Herman Ottó Múzeum
vagyonkezelésébe adják. Az
indoklás szerint a múzeum
megfelelő módon, szakszerűen tudná tárolni a bútorokat,
sőt, később kiállítási darab is
lehetne. Az indítvány úgy fogalmaz: a múzeum vállalja a
patikabútorzat állapotfelmérését, valamint a kiállításra
való lehetőség megnyílásáig
azt is, hogy a Papszer utcai, jelenleg használaton kívüli múzeumépületben szakszerűen
tárolják azt.
Kiderült az is, a hatékonyság növelése érdekében átszerveznék az önkormányzati
fenntartású óvodák működését. Az erről szóló napirenddel az intézkedés előkészítésével kapcsolatos elvi döntést
hozták meg. Miskolcon jelenleg kilenc óvoda működik összesen huszonhárom
tagintézménnyel. Ezekbe –
március 1-jei adatok szerint a
2020/2021-es tanévben – 175
csoportba több mint háromezer-hatszáz gyermek jár.

Továbbra is online folytatta munkáját Miskolc képviselő-testülete. Fotó: Mocsári László
Elhangzott, az átszervezés indoka, hogy a tervezett
integrált rendszerben a párhuzamosságokat fel tudnák
számolni,
hatékonyabban,
gazdaságosabban tudna működni a rendszer, és csökkenhetne a tagintézmények közti
ellátásbeli különbség. Fontos,
hogy a tagintézmények a nevüket megtartanák, a gyerekek továbbra is ugyanabba az
óvodába, ugyanabba a csoportba járnának, és természetesen az óvónők, dajkák
személye sem változna. Az
átszervezés három lépcsőben
tud megvalósulni: a mostani
elvi döntést egy véleményezési eljárás követné, mely során
többek között a dolgozói és
szülői munkaközösségek álláspontját is kikérnék, és ezt
követheti a tulajdonképpeni
döntés. A mostani tervek szerint az összevonás augusztus
1-jével történne meg.

Online ballagás, csak írásbeli érettségi
A ballagásokat idén is csak
online formában tudják megtartani az intézmények. Az
érettségi vizsgák hétfőn kezdődnek meg.

Folytatás a 1. oldalról

A Herman Ottó Gimnázium
március elejétől tervezi a ballagást. – Több ötlet felmerült,
többször tanácskoztunk a végzős osztályfőnökökkel, többször újraterveztünk az aktuális
járványhelyzetnek megfelelően. Végül az eredetileg tervezett
időpontban online ballagás lesz
nálunk. Szeretnénk nemcsak
a végzős diákjainkat, hanem
a szülőket, nagyszülőket, rokonságot is bevonni a virtuális
ünneplésbe – nyilatkozta Madarász Péter igazgató, aki hozzátette, nem sikerült bepótolni
az előző évben esedékes ünnepséget. – Pedig megszerveztünk
szeptember első hetére egy pótballagást, meghívókat nyomtattunk, műsorral készültünk,
azonban a ballagókat érintő
gólyatáborok és a nyár végén
fellobbanó második járványhullám megfosztott bennünket
ettől a lehetőségtől is.

A Lévay József Református Gimnáziumtól mintegy
száznegyven diák búcsúzik. –
Szombaton tartjuk az ünnepséget a virtuális térben, annak
ellenére, hogy személyes találkozásra is lehetőségünk lenne
az egyházközség közleménye
szerint. A döntéskor alapul vettük diákjaink egészségét, hiszen
nekik akár két héttel később kell
beszámolniuk tudásukról az
érettségin – mondta Sipos Tamás Norbert nevelési igazgatóhelyettes.
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium rövid meglepetésműsorral készült. – Az iskola You-
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Tube-csatornáján közvetítjük
ezt, ami a tizenkettedikeseinket állítja fókuszba, ünnepeltté
emeli őket, érzelmi töltetet ad,
olyat és annyit, ami muníció
lehet az írásbeli érettségi megkezdéséhez – mondta Herpainé
Velkey Klára, a művészeti munkacsoport vezetője, hozzátéve,
bíznak abban, hogy még a tanév vége előtt meg tudják tartani a valóságos ballagást, még ha
szűk körben is. – Ez azért lenne fontos, mert szeretnénk, ha
a felnőtté válás szempontjából
határvonalat jelentő eseményre visszaemlékezve a diákjaink
ne keserűen és a veszteségeket

Ballagás a Lévayban. Fotó: Horváth Csongor

emlegetve tekintsenek vissza,
hanem – az elmaradt dolgok tudatában ugyan, de – azt mondhassák: egy különlegesen nehéz,
kihívásokkal teli időszakban
egy különleges ballagásunk volt
– nyilatkozta.
Hétfőn a magyar nyelv és
irodalommal elkezdődnek az
érettségi vizsgák. A kormány
döntése értelmében néhány
kivétellel csak írásbeli vizsgák
lesznek, az egészségügyi óvintézkedések betartásával május 3. és 25. között. A Miskolci Tankerületi Központ által
fenntartott középfokú oktatási
intézményekben összesen 668
végzős nappalis diák, felnőttoktatás keretében pedig mintegy hatvanan tesznek érettségit,
illetve előrehozott érettségire
225-en jelentkeztek intézményeinkből. Körükben összesen
871 emelt szintű érettségi tantárgyi vizsga lesz. A Miskolci
Szakképzési Centrum részéről
759 érettségiző van, közöttük
334 emelt s zintű vizsgajelentkezés történt, és az iskolákból 166
diák jelentkezett előrehozott
érettségire.
Répássy Olívia

Módosították az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk
szabályairól szóló rendeletet is.
Erre azért volt szükség, mert
a világjárvány miatt ebben az
évben sem lesz mód a városi kitüntetések és díjak átadására a
hagyományos május 11-ei időpontban, vagyis Miskolc város
napján. Ehelyett – 2020-hoz
hasonlóan – a tervek szerint
és a veszélyhelyzetre irányadó
szabályok szerint augusztus
20-án adnák át a díjazottaknak
az elismeréseket.
Szó volt még többek között
két környezetvédelmi témájú indítványról is. Elfogadták
Miskolc Megyei Jogú Város
Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervét (SECAP). A
program egyik kiemelt célja
a megújuló energiahordozók
arányának nagymértékű emelése az energiaellátáson belül.
Az így előállított energia ká-

rosanyag-kibocsátás
szempontjából kedvezőbb lehet a
fosszilis energiára épülő energiaellátásnál.
Egy másik döntés értelmében csatlakozik Miskolc a
„Green City Accord – Tiszta
és egészséges városok Európáért” – című kezdeményezéshez. Elhangzott, ennek fő
céljai a következők: a városok
levegőminőségének javítása; a
vízfelhasználás hatékonyságának javítása; városi zöldfelületek megőrzése, helyreállítása;
a háztartási hulladék kezelésének jelentős javítása vagy a zajszennyezés csökkentése.
Az online konzultáció végén Veres Pál bejelentette: a
pandémiás helyzet miatt ülésezni nem tudó közgyűlés jogait gyakorolva alpolgármesterré nevezte ki Szopkó Tibort,
a Velünk a Város-frakció önkormányzati képviselőjét.
Tajthy Ákos

Szalaggal, virággal

Az idei ballagás is az online térbe szorult. A búcsúzó diákokkal együtt ünnepelve helyezzenek el egy-egy virágot,
szalagot ablakaikban, erkélyeiken, jelezve, hogy a fiatalok
mögött állnak!
A miskolci önkormányzat
arra kéri a miskolciakat, egy
gesztussal jelezzék a diákok
felé, hogy mellettük állnak,
gondolnak rájuk. Ezt úgy tehetik, hogy elhelyeznek egy-egy
színes szalagot vagy virágot
az ablakaikban, erkélyeiken a
szombati nap folyamán. A városháza erkélyére pénteken
került ki a díszszalaggal tűzött
virágcsokor a szolidaritás jelképeként.
– Szeretnénk megmutatni, hogy Miskolc a most ballagó fiatalokkal van – mondta
a szalagkötés kapcsán Varga
Andrea alpolgármester. – Az

ötlet egy civil kezdeményezés
nyomán született, amihez csatlakozott a városvezetés. Személy szerint is érintve érzem
magam az ügyben, hiszen az
én fiam is tavaly, ballagás nélkül érettségizett. Az volt az első
ilyen év, és reméltük, a következő évfolyam már végigélheti
mindazt az élményt, amit egy
ilyen fontos időszak lezárása
jelent. Ezt azonban a járványhelyzet jelenleg nem teszi lehetővé. Ezért gondoltuk úgy,
hogy legalább ezzel a gesztussal támogassuk a végzős fiatalokat – zárta gondolatait az alpolgármester asszony. B. M.
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VÉRREL PECSÉTELTE MEG MESTERSÉGÉT
Kovács Attila mestercipész újabb díjat zsebelhetett be egy
országos versenyen. Életszemlélete, hogy az ember ne munkaként élje meg hivatását, a siker pedig nem kitüntetésekben,
hanem a vásárlók elégedettségében mérhető.
Nagyváradon született 1968ban Kovács József Attilaként.
Első keresztnevét édesapja
után kapta, akitől a szakmát is
tanulta. „Családunkban a mesterfogások apáról fiúra szálltak évtizedeken át, és remélem,
hogy az összegyűjtött tapasztalatot és tudást egyszer majd
én is továbbadhatom gyermekeimnek” írja önéletrajzában
a mestercipész, aki hagyományos, kézműves cipők és csizmák készítésével foglalkozik.
Diákéveit
szülővárosában,
Nagyszalontán és Debrecenben töltötte. 1990-ben lett cipész, 1993-ban ortopédiai cipész szakmából vizsgázott, majd
2001-ben mestervizsgát tett a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Saját vállalkozását 1991-ben alapította.
Hivatásszeretet
Kis korától a cipészműhelyben
nőtt fel. – Megszerettem a cipőket és a szakmát minden szépségével és nehézségével együtt.
Rejtelmeire és szeretetére édesapám tanított, ugyanúgy, ahogy
annak idején őt tanította a nagyapám. Első gyerekkori élményem, hogy addig nyúlkáltam
bele édesapám szerszámos dobozába, míg egy éles kés elvágta
az ujjamat. Véremet adtam tehát
a szakmáért. Mondhatom, hogy
akkor ott megpecsételődött a
sorsom – mondja a mester, aki
visszaemlékezett a versenyművek elkészítésének kezdetére is.
– Barsi Csaba barátomnak tettem ígéretet, hogy készítek neki
egy kemény szárú csizmát, amiben néptáncolhat. Kétszer-há-

romszor nekifutottam, és nem
akart sikerülni. Akkor kezdtem
kutatni a régen készült lábbeliket. Ennek eredménye volt, hogy
láttam, milyen gyönyörűségek
készültek száz évvel ezelőtt. Azóta a történelmi Magyarország
lábbelijeinek rekonstrukcióival rendszeresen foglalkozom.
Kézzel alkotni nagyszerű dolog,
amikor az ember látja, hogy a
keze közül hogyan kerekedik ki
valami, akár csak egy gyereknek
egy rajzon, akár komplexebb
dolgon, mint a cipő.
Két házasságából négy gyermeke született. Mindannyian
szeretik a kreativitást és kiváló a
kézügyességük. - Harmincéves
lányom Tatán séf, huszonhat
éves fiam Gránátalma-díjas lett
a XVII. Országos Népművészeti
Kiállításon ötvös és ékszerkészítőként. És a kicsik is mondogatják, hogy majd apa nyomdokaiba szeretnének lépni - idézi
fel. Az említett tárlatra ő maga
hét lábbelivel pályázott, ami az
újonnan alapított Folk Trend
díjat nyerte el. Mint mondja,

azt a kérdést, hogy miért szeret
cipőkkel foglalkozni, egyszerű megválaszolni, véghezvinni
azonban már nem olyan kön�nyű. - Örömmel tölt el, hogy
szívvel-lélekkel, odaadással végezhetem a munkámat, mert ez
nem teher számomra, sőt, nem
is tekintem munkának - vallja.
Társadalmi
szerepvállalások és
versenyek
2011-től öt éven keresztül volt elnöke az Ortopéd
Cipőkészítők
Szövetségének, jelenleg elnöke a Bükk
aljai Mesterek Népművészeti Egyesületének és a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Kézműipari Kollégiumának, alelnöke a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarának, az MKIK-nak és a Népművészeti Egyesületek Szövetségének (NESZ). Számos
versenyen vett részt hazai és
nemzetközi szinten egyaránt.
Az ötévente megrendezett Országos Népművészeti Kiállítás
kétszeres Gránátalma-díjasa.
Ötszörös tulajdonosa a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kézműves Re-

A szakma rejtelmeire és szeretetére édesapja tanította. Fotók: Beregi László
mek elismerésnek. 2014-ben
pedig elnyerte az Év Mestere
címet a NESZ-től. Ötször volt
a Kézműves Cipőkészítők Európai Bajnokságán, amit a németországi
Wiesbadenben
rendeztek meg. Onnan tizenhárom aranyérmet, három
ezüstöt és két bronzot hozott el
a hét különdíj mellett.
– Nem gondolom, hogy a
sikert érmekben, díjakban
kellene mérni, inkább a sok
megrendelő elégedettségéből
építkezem. A versenyek inkább
azért fontosak, mert kiszakít a
monotonitásból, újra tanulhatok, ami később majd a hétköznapokban is megmutatkozik –
hangsúlyozza a szakember.
Tárlatvezetés a
műhelyben
Kovács Attila miskolci műhelye a Salétrom utcán van. Itt
szokta fogadni az érdeklődőket. Egyfajta betekintés a múlt-

ba és a jelenbe. - Az egyik helyiségben egy cipészműhelyt
alakítottam ki, ahol egyébként
még szoktam dolgozni. Itt készülnek a versenycipők, tehát
egy nagyon régi varrógépet
használok, mikor nagyon finom munkát kell végezni. Itt
láthatóak édesapám kitüntetései és díjnyertes cipői. Némelyik rájabőrből van, de a kiállítóteremben található kígyó-,
krokodil- és békabőr is, természetesen mind eredetigazolással. Bőre egyébként több állatnak látható a kiállítóteremben:
kígyónak, krokodilnak és békának is. Mi külföldről szerezzük be a lábbelikhez használt
anyagainkat, olyan helyekről,
ahol kifejezetten manufaktúráknak gyártják ezeket. A vitrinekben pedig aprócska cipőket
is kiállítottam, amiket gyűjtök.
A másik helyiségben egy régi
csizmadiaműhelyt
rendeztünk be, ugyanis Magyaror-

szágon csak százéves múltja
van a cipőkészítésnek, addig
az emberek csizmát hordtak. A
„forgatós” csizmákat felváltva
viselték, hiszen az egy kaptafára készült kifejezés azt jelenti,
nem volt külön jobb és bal lábra való. De található itt a falon
1800-as évekbeli számla vagy
miskolci képeslap is, amelyen
a 999. mester vígan sétál, hirdetve, a városba belépő ezredik
csizmadiát agyonütik. Eddigi
munkásságom során törekedtem mesterségem minden fortélyát megismerni, a megszerzett tudást továbbadni, és ezt a
jövőben is folytatni kívánom –
nyilatkozta.
A Kovács Attila manufaktúrájában varrt, bőrtalpas
cipő körülbelül egy héten át
készül, de minimum tíz évig
tart ki, főleg ha gondos gazdája tudja, hogyan kell ápolni
és tárolni.
Répássy Olívia

Jegyzet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Újkori honfoglalás

MÁJUS 3., HÉTFŐ: 06:00 Az előző esti
adás ismétlése, 09:50 Képújság, 18:00
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25
Miskolci Napló (közéleti magazin),
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:20 Honvéd7 (honvédelmi
magazin), 19:35 Üzleti negyed, 20:00
Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés,
20:20 A madármentő pusztadoktor
(dokumentumfilm). 21:10 Álmomban
rétisas szállt a kertünkbe (dokumentumfilm), 21:40 Képújság

Az alig félórás kemény földmunka után megéhezünk. A
kevéske avas szalonna szinte a
semmiből bukkan elő a rozoga
konyhaszekrényből. A langyos,
tavaszi szél meghozza az étvágyunkat, a farkaséhséget, amire jobban esne egy apró, zsíros
pörc, mint a magunkkal hozott
parizeres zsömlye. S láss csodát,
ehhez még kétmaroknyi apró
hagymát is lelünk a fiókban.
Látjuk, nem idei termés, az íze
is fura, de a füstös, kormos zsír
mellé lenyomjuk. Este tudjuk
meg, micsoda kárt okoztunk,
felfaltuk a drága pénzért szerzett, szinte pótolhatatlanul különleges tulipánhagymát. A városi ember nem csak mohó, de
tudatlan is, nem ismeri a földművelés rejtelmeit, az ültetés, a
palántázás alapelemeit. Ám a
sor- és panelházakból egyaránt
hőn vágyik egy nadrágszíjnyi
parcellára. Egy hétvégi telekre,
ahol megtapasztalja, milyen
az, amikor a maga ültette fa
gyümölcsét szüreteli.
Miskolc szerencsés, a város
széli házak körül bármerre is

nézzünk, rengeteg az elhagyott
ugar. A vidékről betelepülők úgy,
mint a gangos születésűek ezerszámra igénylik a szövetkezetek
és a tanács által kimért külterületi kistelkeket. A máig is a Kilián-lakótelepen élő dr. Muzsnay Lajos jogász, hivatalnok és
felesége, Emőke zenetanárnő
elsők között pályázik egy perecesi földre. A diósgyőri gépgyár
és a kohászat dolgozóival egyetemben izgulják végig a kimért
parcellák sorsolását. Mázlijuk
van, a honfoglaláskor a hatvan
leendő telepes közül magasan a
leglaposabb telket kapják.
Az első hétvége a kerítkezésé. A következő már fárasztóbb, egy kétszer-háromméteres területet próbálnak felásni,
megrostálni az apró kövektől,
hogy bevessék. Egy hivatali
ember és egy szép hangú tanárnő egymást biztatva kapál.
Estére fájóan hólyagos tenyérrel, a teli szatyrokat a kezeikben váltogatva ballagnak le a
buszmegállóhoz.
Szóval így kezdődött az élet
Perecesen, a valamikori bánya

feletti Fekete Gyémánt Kiskert-szövetkezetben. A tiszadobi és kecskeméti gyökerekkel
bíró, igazán vidéki Muzsnay
család már a kezdetekkor felfedezte a hobbikertészet örömeit. Az emeletes tömblakásokból kiszabadulva itt egy
úgynevezett közösségi létre is
leltek. Emőke a maga nyolcvanvalahány évével még ma is
képes felsorolni a kertbarátkör
minden tagját és szomszédjait, akikkel kalákában építették
meg a kis kőházukat.
Emőke gyakorlatias szociológus. Mondja, a hatvanas
években még buszoznak és kerékpároznak. Majd egyre több
telek előtt Trabant, Moszkvics
és Zsiguli parkol minden hétvégén. Sőt egy idő után rájönnek, hosszú a tél, hiányoznak
egymásnak. Muzsnayné megalakítja a kertbarátok kórusát.
Először saját szórakoztatásukra, szalonnasütéskor, a gulyáspartikon hakniznak, maguk
örömére nótáznak. Ma már
ezen is túl vannak, Miskolc
város ünnepein a Borangolá-

sok állandó szereplői. Nem is
akármilyen sikerrel.
Persze ebben a városban
nem minden kertbarát-szövetkezet dicsekedhet ilyen lelkesedéssel. Az idő haladtával
itt is egyre több az elhagyott és
a hajléktalanok által elfoglalt
hétvégi ház. Azt is tudjuk, a fiatalok már nem sok fantáziát
látnak a házi veteményesben.
Emőke menti a menthetőt,
mostanában, amíg nem kellett bezárkózniuk, a Könyves
Kálmán Általános Iskola alsó
tagozatos diákjait tanítgatta,
hogyan kell kényelmes, magasított ágyásokat építeni. Olyat,
amihez nem kell legörnyedni,
de szemmel tarthatjuk a zsíros
földből kisarjadó zöld leveleket. Olyat, amely mindennap
emlékeztet a természet legnagyobb csodájára, a semmiből
mi minden nőhet ki. Ha sikerül a népnevelő mutatvány,
jöhet az újabb honfoglalás a
perecesi dombtető lankáin, s
többé senki nem téveszti össze
a virág hagymáját az igazival.
Szántó István

MÁJUS 4., KEDD: 06:00 Az előző esti adás
ismétlése, 09:20 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25
Sportpercek, 19:00 Híradó ism.,
19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Pannergy
MVLC – Szeged bajnoki vízilabda-mérkőzés (ism.), 21:00 Híradó ism., 21:15
Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság
MÁJUS 5., SZERDA: 06:00 Az előző esti
adás ismétlése, 09:20 Képújság, 18:00
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25
Egészségpercek, 19:00 Híradó ism.,
19:15 Időjárás-jelentés ism., 19:30
Basszuskulcs – Sky fanatic ism.,
20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:25 Helyfoglaló 2021 –
Collisborn, 21:00 A kamerás emberek,
21:50 Képújság
MÁJUS 6., CSÜTÖRTÖK: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 10:00 Képújság,
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés,
18:25 Promenád (kulturális magazin), 18:55 Én is táncolnék 3. széria
2. rész, 19:00 Híradó ism., 19:15 Idő-

járás-jelentés, 19:25
Helyfoglaló 2021
- Arrange Service,
20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:25 Így látták ők … (Hamvas
Bélát, dokufilm), 21:20 Képújság
MÁJUS 7. PÉNTEK: 06:00 Az előző esti
adás ismétlése, 10:00 Képújság, 18:00
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25
Köztünk élnek, 18:35 Helyfoglaló 2021 - SteelO, 19:00 Híradó ism.,
19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Suhanj
velem! ism., 20:00 Helyfoglaló 2021
- Paliék , 20:25 Én is táncolnék! 3.
széria 2. rész ism., 20:30 Azori, Sao
Miguel, Pico, Faial (dokumentumfilm),
20:50 Kerékpárral Szegedtől Füzérig
(dokufilm), 22:20 Képújság
MÁJUS 8., SZOMBAT: 07:00 Az előző esti
adás ismétlése, 11:00 Képújság, 18:00
Krónika (heti hírösszefoglaló), 18:20
Miskolci Napló ism., 18:50 Játékszünet 7. rész, 18:55 Játékszünet 8. rész,
19:00 Krónika ism., 19:20 Egészségpercek ism., 19:50 Én is Táncolnék
veled 3. széria 2. rész ism., 20:00
Krónika ism. 20:20 Fába vésett történelem (dokufilm), 21:20 Képújság
MÁJUS 9., VASÁRNAP: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 11:20 Képújság,16:00 Hívőszó, 18:00 Krónika, 18:20 Játékszünet 9. rész, 18:25
Promenád (kulturális magazin) ism.,
19:00 Krónika (ism.), 19:25 Megyénk
„virtuózai”, 20:20 A völgy hangja (dokumentumfilm), 21:10 Képújság,

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Miskolci Napló – A város lapja
A JOGÁSZ VÁLASZOL

A pénzügyi
békéltetésről
Miskolci olvasónk keresett
meg problémájával, mely
szerint egy biztosítótársasággal jogvitája van. Szeretné peren kívül rendezni
ezt az ügyet, kérdezi, hogy
van-e valamilyen lehetősége erre.

A pénzügyi szolgáltatókkal (bank, biztosító) szembeni vitás ügyben lehetőség
van békéltetőtestületi eljárást
kezdeményezni. A pénzügyi
békéltetés azonban nem az általános hatáskörű békéltetőtestületekhez tartozik, hanem
a Pénzügyi Békéltető Testülethez, mely országosan Budapesten működik, a Magyar
Nemzeti Bank keretében.
A Pénzügyi Békéltető Testület bíróságon kívüli, alternatív vitarendezési fórum, mely
a fogyasztók és a pénzügyi
szolgáltatók között fennálló, szerződésből eredő jogviták kezelésével foglalkozik. A
testület egyezség létrehozását
kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben
döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony
és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A teljes eljárás a
fogyasztó számára ingyenes.
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása megindításának
feltétele, hogy a fogyasztó az
érintett szervezetnél közvetlenül megkísérelje a vitás ügy
rendezését. Ha ez nem jár

eredmén�nyel, akkor
a békéltetés iránti kérelmet a
Pénzügyi Békéltető Testülethez kell írásban benyújtani. A
kérelemhez csatolni kell azt az
okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára a
fogyasztó bizonyítékként hivatkozik. Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel
meg létrehozni a felek között.
Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében kötelezést tartalmazó határozatot
hoz. Ezt akkor teheti, ha a kérelem megalapozott, és a pénzügyi szervezet önként elfogadja a döntést, vagyis aláveti
magát az eljárásnak. Ennek hiányában ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban
a pénzügyi szervezet úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri
el. Kötelezésre akkor is sor kerülhet, ha a kérelem megalapozott, és annak összege nem
haladja meg az 1 millió forintot. A Pénzügyi Békéltető Testület postacíme 1013. Budapest, Krisztina krt. 39. szám.
Kiemeljük továbbá, hogy
a rendes békéltetőtestület
ezt követően is változatlan
formában működik, tehát a
pénzügyi tárgyú jogvitán kívül, minden fogyasztóvédelmi tárgyú panasszal a kereskedelmi és iparkamarák által
működtetett békéltetőtestületet lehet megkeresni.
dr. Strassburger Gyula
ügyvéd

Terasznyitás: jobb az óvatosság
Hétköznap kevesebben ültek
a teraszokon, mint a nyitáskor, de néhány frekventált
hely így is dugig volt.
Folytatás az 1. oldalról

Számos nagyvárosban –
köztük Miskolcon is – megteltek a teraszok múlt szombaton.
Sokan voltak: ezt borítékolni
lehetett. Az már más lapra tartozik, hogy a teraszok szolgáltatásait hét közben is kihasználják-e az emberek.
A sétálóutcán egyébként
többnyire üres teraszokkal találkoztunk kedd este. Az idő
ugyan alkalmas volt egy pohár
sör elfogyasztásához, mégis inkább a vendégeket sóvárogva
váró asztalok és székek képe
ragadt a retinánkba. A helyzet
csak a Déryné utcához érve
változott: ott már jóval nyüzsgőbb volt a hangulat.
Az emberek beszélgettek,
kacarásztak, élvezték a tavaszt
és a nyitást. Hasonló kedélyek
uralkodtak a Szinva teraszon
is, ahol szintén keresni kellett a
szabad helyeket.
– Még nem hiszem el, hogy
újra dolgozom, nem merem elhinni – mondta az egyik bár
tulajdonosa. – Egyfelől hihetetlen öröm újra a vendégek
között lenni, megint látni az ismerős arcokat, de félek attól is,
hogy újra erőre kap a vírus, és
megint jön a zárás.
Volt, aki az egyetemről jött
vissza a sörcsap „szarvához”.
– Sikerült a tanulmányaimra
összpontosítani, így elkészítettem a szakdolgozatomat, ami
szerintem remekül sikerült –
mesélt az elmúlt fél évéről az
egyik pultos, miközben kiszolgált. Hozzátette, reméli, hogy
nem zár be újra a világ, mert

A sétálóutcán többnyire üres teraszokkal találkoztunk kedden. Fotó: Juhász Ákos
nincs több ötlete, milyen hasznos dologhoz kezdhetne még
otthon.
Bár sokan üdvözlik a nyitást, a szakemberek továbbra
is óvatosságra intenek. A vírus
itt van, és ezzel együtt az újabb
zárás potenciális lehetősége is.
Talán érdemes úgy tekinteni a

Jelenleg kevés olyan digitális megoldás létezik, amely
tájékoztatja, illetve támogatja a kapcsolati erőszak érintettjeit és környezetüket. Ráadásul a koronavírus-járvány
miatt a bántalmazottak a korábbinál is nehezebben tudnak kapcsolatba lépni a segítőszervezetekkel, így még
nagyobb szükség van újfajta fejlesztésekre. A Vodafone
évek óta támogatja a társadalmilag hasznos innovációkat,
a Bright Sky HU applikáció
bevezetése pedig technológiai
mérföldkő lehet a bántalmazó kapcsolatban élők segítésében. A Vodafone Magyarország Alapítvány célja, hogy
az alkalmazással minél több
érintettnek és a környeze-

tükben élőknek is átfogó információt, valamint elérhető,
gyors támogatást nyújtsanak
a technológia segítségével.
A kapcsolati erőszak bűncselekmény, segítséget a 112es segélyhívó számon vagy a
police.hu oldalán lehet kérni.
Erről Barabás Ildikó alezredes
beszélt az Országos Rend
őr-főkapitányság munkatársa. – A bántalmazottak a már
ismert, régebb óta működő
csatornák mellett az új applikáción keresztül is bejelentést
tehetnek a rendőrségen. Fontos a dokumentálás, hiszen
ezek bizonyítékul szolgálnak.
A Vodafone új innovációja
számos funkcióval segíti az
áldozatok és környezetük tájékozódását a kapcsolati erőszak témájában. Az „online
biztonsági útmutató” menüpont alatt az áldozatok hasznos információkat találnak
arra vonatkozóan is, hogy
miként óvhatják meg digitális
intimszférájukat, e-mail- és
közösségimédia-fiókjaikat a

bántalmazótól. Az applikációban továbbá a felhasználók
többek között egy rövid, 12
kérdéses gyorsteszt megválaszolásával elemezhetik saját
helyzetüket, és megtudhatják,
valóban bántalmazó-e a párkapcsolatuk, illetve esettanulmányokat olvashatnak a szexuális beleegyezés és zaklatás
témakörében.
Takács Hajnal író, tapasztalati traumaszakértő saját
bőrén tanulta meg az áldozati létet. Ma már több köny-

teraszokra, mint szelepre egy
túlfújt gumin: kell, hogy kieresszük a felesleget, de ha túlzásba esünk, könnyen leenged
a kerék, és sehová nem tudunk
menni utána.
– Hatalmas a feszültség az
emberekben, amit valamilyen
formában ki kell engedniük

ÚJABB SZAKASZHATÁRHOZ ÉRKEZTÜNK
Szombattól a kijárási tilalom kezdete éjfélre módosul, este
11 óráig lehetnek nyitva a boltok és a vendéglátóhelyek – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök pénteken.
A védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára megnyílnak a vendéglátóhelyek belső terei, a szállodák, a szabadidős
létesítmények, állatkertek, múzeumok, mozik, színházak,
edzőtermek és sportesemények, és ezeket a helyeket rokon kíséretében kiskorúak is látogathatják. Csütörtök estére már több
mint 3,91 millióan megkapták az oltásukat, ezért pénteken
biztosan eléri a négymilliót a beoltottak száma, így szombaton
életbe léphetnek az új szabályok – közölte a miniszterelnök.
A 16 és 18 év közöttiek oltása Pfizer-vakcinával az érettségiket követően, május 10-e után indul. Annyi vakcina van
Magyarországon, hogy az összességében mindenki számára
elegendő, aki be akarja magát oltatni. Most már csak az embereken múlik, hogy fölvegyék az oltást – hangsúlyozta Orbán
Viktor. A miniszterelnök leszögezte, még nem vagyunk túl a
járványon, felelősségteljesen kell viselkednünk.

APP A KAPCSOLATI ERŐSZAKBAN
ÉLŐK MEGSEGÍTÉSÉRE
A Vodafone új applikációja
nemcsak a bántalmazó kapcsolatban élőknek jelenthet
hatékony segítséget, hanem
a közvetlen környezetüknek
is hasznos információkat ad
a segítségnyújtásról.

5

ve is megjelent a témában. –
Sokkal több az érintett, mint
amennyit gondolunk. Fontos,
hogy a bántalmazónak ne legyen tudomása a bűncselekmény jelentéséről.
A Bright Sky applikáció a
nemzetközi Vodafone Alapítvány saját fejlesztése, és jelenleg hazánkkal együtt már 9
Vodafone országban elérhető,
országonként lokalizált tartalommal. Az alkalmazás bármilyen okostelefonon használható.

magukból – fogalmazott Veres Pál polgármester lapunk
megkeresésére. – Erre nyújtott lehetőséget a hétvégén
a terasznyitás. Sokan vették
igénybe a szolgáltatásokat –
talán kissé túl sokan is. Azt
láttuk, hogy annak a korosztálynak a jelenléte volt leginkább meghatározó, akik nincsenek még olyan mértékben
átoltva, mint az országos átlag, és úgy lehetnek vírushordozók, hogy maguk esetleg
észre sem veszik.
A polgármester szerint felelősséggel kell tekinteni a nyitásra is.
– Mindenképpen vegyük figyelembe a járványügyi előírásokat, tartsuk be a kellő távolságot, használjunk maszkot, és
továbbra is kérek mindenkit,
hogy regisztráljanak a védőoltásra, ha eddig még nem tették
ezt meg. Továbbra is úgy gondolom, csak ez hozhat áttörést a vírus legyőzéséért folytatott harcban – hangsúlyozta Veres Pál.
Bájer Máté

Virágosabb lett az ovi
Virágosítottak és festettek
a MIHŐ Kft. és a Miskolci
Városgazda Nonprofit Kft.
munkatársai a Mesevár
Óvodában.
A tavaszi munkákat a távhőszolgáltató a szomszédjában
működő intézménnyel évtizedek óta szervezi közösen. Idén
is csatlakozott hozzájuk a Városgazda a terület előkészítésével és szaktanácsadással. A
munkák a szervezők reményei
szerint hozzájárulnak ahhoz,
hogy a gyerekek közelebbről
is megismerkedjenek a természeti értékekkel.

A MIHŐ Kft. munkatársai a virágültetésen túl meghegesztették és lefestették
a hintaállványokat, hogy a
gyerekek továbbra is biztonságosan használhassák azokat. Bernáthné Barczi Judit
elmondta, évtizedek óta szoros a kapcsolat a két intézmény között. – Régi keletű
a kapcsolatunk, igyekszünk
szem előtt tartani az igényeiket. A MIHŐ Kft. elkötelezett a zöld energia és a társadalmi felelősségvállalás iránt
– mondta a koordinációs és
kommunikációs főmunkatárs.

6 Anyák napja

Miskolci Napló

„Beragyogja az egész életemet”
Anyák napja alkalmából
Miskolc két ismert személyiségét kérdeztünk meg kapcsolatukról: Dávid Ildikót,
a Rádió M hírszerkesztőjét
és lányát, Ráczkevy Ildikót,
A miskolci boniésklájd című
film női főszereplőjét.
„Emlékszem, még alsó tagozatos voltam, amikor az iskolánkba jött egy pszichológus
és minden gyereket arra kért,
hogy rajzoljon valamit. A rajzomon a napot óriásinak ábrázoltam, hosszú sugarakkal. A
gyermekpszichológus elemezte a képet és azt mondta, hogy
a gyerekek az anyai kapcsolatukat rajzolják bele a napszimbólumba. Ilyen az én anyukám:
beragyogja az egész életemet.
Az édesanyám az én Napom”
– vallja édesanyjához fűződő
kapcsolatáról Ráczkevy Ildikó.
Pontosan ismeri az ízlését
A Rádió M hírszerkesztőjének Ildikó az egyetlen gyermeke, és azt, hogy karácsonykor
jött a világra, égi jelnek tekintette. Mint mondja, amikor a gyermeke megszületett, úgy érezte,
hogy egy kis angyalkát kapott
ajándékba a szeretet ünnepére.
– Ez az érzés a továbbiakban is megmaradt, ugyanis nagyon jó kisbaba és szófogadó
kisgyermek volt. Iskoláit kiváló eredménnyel végezte el, ami
nem csak a benne rejlő tudásvágynak, de szorgalmának is köszönhető volt. Ez a szorgalom és
igyekezet a mai napig benne él –
vallja lányáról Dávid Ildikó.
– Életem egyik első emléke,
amikor két és félévesen állok a
horvát tengerparton, kezemben
egy fehér kaviccsal, amit az anyukámnak választottam ajándékba,
és a velünk nyaraló kislány elveszi

tőlem, a tengerbe hajítja, én meg
nagyon sírok, vigasztalhatatlanul,
mert az az anyukámé volt. Bármi
bánata volt, én mindig vele sírtam, ő meg velem. Persze rengeteget nevetünk is: óriási humora
van, imádom. Az összes barátom
kedveli őt, és szeretett vendégségbe jönni hozzánk – emlékszik
vissza Ráczkevy Ildikó.
Édesanyja pontosan ismeri az
ízlését, ami teljesen különbözik
az övétől. Elmondása szerint, mikor kislány volt, az édesanyja alig
várta, hogy felnőjön, és végre legyen kivel vásárolgatnia, csajos
programot szerveznie. – De én
utálok vásárolni, és kiskoromban
is csak a dínók érdekeltek a babák
helyett. Már akkortól külön főz
rám, mert ötévesen kitaláltam:
vegetáriánus leszek, „filozófiai”
alapon. Ő az egyedüli ember a világon, akit minden nap felhívok
többször amellett, hogy egész
nap csetelünk is. Akárhányszor
találkozunk, minden egyes alkalommal elrejt nekem valami
ajándékot a táskája hátsó zsebében. Szóval mindig kizsebelem.
Újabban az unokájának is, mert
a kisfiam kezdte lenyúlni az én
ajándékaimat.
Mindig kikérte a szülei véleményét
Összenőttek, ami talán a
kezdet kezdetén természetes
volt, hiszen a gyerek ragaszkodik a szüleihez, ők azok, akikre
számíthat, építhet.
– A későbbiek folyamán már
a kisebb-nagyobb titkait is megosztotta velem, tanácsokat kért,
éreztem, és a mai napig érzem,
hogy fontos számára a véleményem. Tudta és tudja, hogy bármiben számíthat rám, segítem
mindenben, amiben csak tudom. Nagyon fontosak vagyunk
egymás számára – hangsúlyozza

Dávid Ildikó. – A ragaszkodása, a becsületessége, az őszinte,
tiszta szeretete és a szülei iránti tisztelete példamutató. Ilyen
gyermeket kívánok minden
édesanyának. Az élet minden területén megpróbál maximálisan
helytállni. Munkájában a százszázalékosra törekszik, miközben igyekszik jó édesanyja lenni a kisfiának. Úgy gondolom,
jó példát látott a szülői házban,
ezt próbálja követni. Mindazért,
amit elért az életben, nagyon
büszke vagyok rá – teszi hozzá.
Ráczkevy Ildikó számos területen kipróbálta magát, de mielőtt ezekbe belevágott volna,
mindig kikérte a szülei véleményét. Egyetértésükkel vállalta
el A miskolci boniésklájd című
film főszerepét, végezte el a jogi
egyetemet, és lett ügyvéd. Talán
édesanyja példáját követve vállalt szerepet a médiában is a Kazincbarcikai Városi Televíziónál
műsorvezetőként, illetve a mai
napig szívesen vezet műsort kulturális rendezvényeken.
– Igényli, hogy ezeken az eseményeken én is jelen legyek, és
elmondjam a véleményemet a
teljesítményéről. A tanácsokat
mindig szívesen fogadja és próbálja kamatoztatni. Az igyekezete, az akaratereje és a céltudatossága előtt jómagam is fejet
hajtok. Boldog vagyok, hogy az
édesanyja lehetek – hangsúlyozza a Rádió M hírszerkesztője.
Az aggódás kölcsönös
A pandémia mindenki számára megnehezíti a kapcsolattartást, nincs ez másként
Dávid Ildikóék esetében sem.
A mindennapi telefonhívások
megmaradtak, a közvetlen találkozások száma azonban – a
járvány és az azzal járó veszélyek miatt – ritkult.

Ráczkevy Ildikó kisfiával és édesanyjával, Dávid Ildikóval

– A pandémia alatt gyakran csak a kapuban ácsorogva
láthattuk egymást, de voltak
időszakok, amikor maszkban
bemerészkedtünk hozzájuk a
családommal. A szülői ház nekem a béke szigete, ott mindig
biztonságban érzem magam.
Különösen hiányzott ez az érzés ebben a mentálisan megterhelő időszakban – mondja
Ráczkevy Ildikó.
Dávid Ildikó érzi lánya részéről az aggódást. Persze a
másik irányban is igaz ez: ő is
éppúgy aggódik lánya és családja egészségéért.
– A hétvégéket megpróbálják közösen szervezni kinn a

Hármas ikrek születtek Miskolcon
Két kisfiúnak és egy kislánynak adott életet egy
mezőkeresztesi anyuka a
megyei kórházban április
21-én. A hármas ikrek és
édesanyjuk is jól van.
Terhessége huszonegyedik
hetétől feküdt a szülészet-nőgyógyászati osztályon az a
kismama, aki hámas ikreket
várt. Tizenhárom hét után,
április 21-én császármetszéssel hozta világra gyermekeit a
mezőkeresztesi nő.
Nagy Gábor orvosigazgató,
az osztályt vezető főorvos beszámolt arról, hogy a terhesség
rendben zajlott. – A hármas ikreket általában 32 hétre szokták megszülni az anyák, tehát
természetes, hogy Gergő, Anna
és Balázs koraszülöttek lettek,
viszont csak a 34. hétben indult
be a szülés. Érdekesség még,
hogy a műtét során a magzatok
megszületésének pillanataiban
a műtőben tizenkilenc személy
tartózkodott, beleszámítva az
édesanyát és három újszülöttjét. Ennyi emberre szükség van
a biztonságos betegellátáshoz –

szabadban, hogy legalább lássuk egymást, tudjunk együtt
tölteni időt. A nyári szabadságot mindig közösen tervezzük,
jó érzés, hogy azt az egy-két
hetet kellemesen, szeretetben
tudjuk kiélvezni. Nagyon örülünk neki, hogy ő és kis családja még a szabadságuk ideje
alatt is keresi a társaságunkat –
mondja Dávid Ildikó.
Tágítani a horizontot
– Egy fontos dolgot szeretnék a kisfiam eszébe vésni, egy
idézetet Szabó Magdától: „Úgy
kell élni, hogy míg a világban
forgolódunk, ne súroljuk le
más emberről a bőrt”. Szerin-

A HÁLA EGYIDŐS
AZ EMBERISÉGGEL
Az anyák napjának ünnepe egyszerre „spontán” és
„szervezett” ünnep. Nyugodtan mondhatjuk, hogy
az édesanyák és az anyaság
iránti tisztelet kifejezésének igénye egyidős az emberiséggel.
Folytatás az 1. oldalról

mondta az orvosigazgató, aki
hozzátette, az újszülöttek átmenetileg a koraszülött osztályon voltak, majd néhány nap
múlva leköltözhettek édesanyjukhoz az egyik gyermekágyas
szobába.
Gergő 1990, Anna 1980 és
Balázs 1890 grammal jött világra. Ellátásukban az édesanya és családja is kiveszi már
most a részét, az édesapa – tekintettel a különleges hely-

zetre – tartósan benntartózkodhat, folyamatosan segítve
újszülött gyermekeinek az ellátását. A tervek szerint a család a jövő héten térhet haza
mezőkeresztesi otthonába.
Révész János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója elmondta,
az intézmény szülészeti osztálya Magyarország egyik legnagyobb forgalmú osztálya.

– Évente négyezer szülésnek
adunk otthont, ebből hatvan
ikerszülés, de csak egy lesz
olyan különleges esemény, hogy
hármas ikrek jönnek világra.
Rendkívül jó infrastruktúrával
rendelkezik az osztály: az elmúlt
két évben megközelítőleg egymilliárd forintot fordítottunk
infrastruktúra-fejlesztésre részben saját, részben állami forrásból – mondta a főigazgató.
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tem ennyi a lényeg, és hogy a
fiam mihamarabb megtanuljon önálló döntéseket hozni,
érezze, hogy van szabadsága
úgy élni, ahogyan csak szeretne. Életörömre szeretném hangolni. Szerintem ennyi minden
szülő feladata, tágítani a horizontot, összetett gondolkodásra, empátiára nevelni, és adni
annyi lelki muníciót, amihez
mindig vissza lehet nyúlni, ami
élethosszig kitart. Én rengeteg
lendületet megkaptam a szüleimtől, ezt adom tovább a kisfiamnak és mindenkinek, akit
szeretek – zárja Ráczkevy Ildikó.
Répássy Olívia

Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 1925-ös ünnepe indította el ezt a folyamatot.
– 1928-ban már miniszteri rendelet is szólt az édesanyák iskolai ünnepek
keretében való köszöntéséről, nem utolsó sorban
az amerikai példát elkötelezetten meghonosítani
akaró Petri Pálné kezdeményezésére, aki a kor tekintélyes államtitkárának
feleségeként sokat tett az
anyák napjának népszerűsítéséért – ismertette
Fazekas Csaba történész,
aki hozzátette, Magyar-

országon a katolikus lakosság körében amúgy
is ápolt Mária-kultusz is
hozzájárult e folyamathoz. – Hogy mennyire
„spontán”, vagyis a társadalomban meglévő igényeket kifejező ünnep, azt
jól mutatja, hogy bár minden országban megemlékeznek az édesanyákról, a
legkülönbözőbb dátumok
alakultak ki, van, ahol a
márciusi tavaszköszöntő
ünnepekkel kapcsolódott
össze, de ismerünk nyári
és őszi napokon ünneplő országokat is. Érdekes,
hogy hazánk azon kevés
országhoz tartozik, ahol
május első vasárnapján
ünnepeljük az édesanyákat, a legtöbb európai és
amerikai országban a második májusi vasárnap
számít az ünnep immár
hagyományos dátumának
– mondta.
R.O.
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Nyolcvanötmilliós
kulturális támogatás
85 millió forint támogatást nyert a miskolci
önkormányzat. Mivel a
kulturális ágazat minden
egyes intézményének jelentős volt a bevételkiesése, lesz hova tenni a pénzt.
Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma egy országos pályázatot írt ki annak
érdekében, hogy a kulturális területek pótolhassák a
koronavírus-járvány miatti kieséseket. Az 5 milliárd
forint keretösszegű kiírásra számos település pályázott, köztük Miskolc is. A
polgármesteri hivatal kulturális, sport- és rendezvényszervezési osztályvezetője
lapunknak elmondta, a város a támogatási összegből
elsősorban a meglévő kulturális intézmények költségvetését szeretné rendbe hozni.
Arról, hogy mely kulturális
intézmények milyen összeg-

ben kapnak a támogatásból,
még egyeztetnek.
– Sok intézmény került
bajba a világjárvány miatt.
Mind a terembérlet hasznosításából való kiesés, illetve
a különböző jegybevételeknek a kiesése jelentős volt.
Nagy valószínűséggel ennek a pótlására kerül majd
sor. Előzetes szakmai helyzetelemzést végzünk, majd
kidolgozzuk a koncepciót a
pénzügyi főosztállyal. Szeretnénk arányosan és igazságosan elosztani az összeget,
hogy az intézmények pótolhassák bevételkiesésüket –
tájékoztatott Tóth Csaba.
Az osztályvezető elmondta azt is, gőzerővel terveznek
rendezvényeket Tapolcára és
a belvárosba is. A Miskolci
Kulturális Központ karöltve
dolgozik az önkormányzat
kulturális osztályával azon,
hogy fellendítsék a kulturális életet Miskolcon.
RO
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Egy hónap múlva újranyithat a színház
Remek darabok, maximális
biztonság: ezek a hívószavai
a Miskolci Nemzeti Színháznak, a társulat ugyanis –
rendhagyó módon – nyáron
is játszani szeretne. A részletekről Béres Attila igazgatóval beszélgettünk.
A védettségi igazolvánnyal
rendelkezők számára május 1-től megnyílnak a vendéglátóhelyek belső terei, a
szállodák, a szabadidős létesítmények, állatkertek, múzeumok, mozik, színházak,
edzőtermek és sportesemények, és ezeket a helyeket rokon kíséretében kiskorúak is
látogathatják, jelentette be
Orbán Viktor miniszterelnök pénteken. Ehhez pas�szoló nyitási tervvel készül a
Miskolci Nemzeti Színház is.
– Ha minden feltétel teljesül, a Miskolci Nemzeti Színház május 29-én este a Déjà
vu bemutatóján fogadja majd
újra a nézőket első alkalommal – mondta el lapunknak
Béres Attila színházigazgató,
aki hozzátette, ez a terv, de
nem lehet még 100 százalékos
biztonsággal beszélni a nyitásról. – A rendelet úgy szól: akkor jöhetnek újra a nézők, ha
meglesz a 4 millió beoltott.
Ha minden rendben megy,
új bemutatóval, a Szabó Máté
rendezte Déjà vu-vel jelentkezünk. Ez egy olyan előadás
lesz, amiben szinte egyáltalán nincs szöveg, jó zene viszont annál több: az elmúlt
130 év eseményeit dolgozza fel
az előadás a történelem fontos
pillanatainak megeleveníté-

A szentivánéjiÁ! is műsoron marad. Fotó: Mocsári László
sével. Szerintem ez egy szép,
szimbolikus nyitása lenne a
színháznak.
Első a biztonság
Bizonyos vírusvédelmi szabályok azonban érvényben
lesznek, hiszen a koronafertőzés továbbra is veszélyt jelent.
– A legelső szempont a részleges feloldásnál is a biztonság.
Fontos, hogy felelősségteljes
döntéseket hozzunk. Mindent betartunk majd, amit a
rendelet megkövetel, sőt, valószínűleg saját szabályokat
is bevezetünk. Ezek egyelőre
tervezés alatt vannak. Egy dolog biztos: ha felvillan a zöld
lámpa, nekünk kötelességünk
elkezdeni játszani – persze az
egészségvédelmi intézkedéseket szem előtt tartva – hang-

súlyozta Béres Attila. A rendelet szerint csak azok mehetnek
majd színházba, akik rendelkeznek oltási bizonyítvánnyal.
Ezt a miskolci teátrumban is
kérni fogják.
Izgalmas tervek
– Sikerült szárazon tartani a puskaport: úgy döntöttünk, ha lehet játszani, akkor
a színház egész nyáron nyitva lesz. Számos új előadással
készültünk a zárás alatt, mint
amilyen a Hermelin, a Producerek, a Hazatérés vagy a
Déjà vu: ezeknek a nyár során
mind szeretnénk bemutatót
szervezni. Emellett műsoron
tartjuk majd azokat a nagy sikerű darabokat is, amiket eddig kevés alkalommal sikerült
csak színre vinni, ilyenek pél-

dául a szentivánéjiÁ!., a Bál
a Savoyban, a Linda Vista, a
Hegedűs a háztetőn és a Feketeszárú cseresznye. Színes
és szórakoztató nyárra készülünk – részletezte a színház
igazgató.
A tervek szerint nem csak
bent, a kőszínházban játszanak majd.
– Szeretnénk a Nyári Színházban is előadásokat tartani,
ami szerintem feledhetetlen,
csodálatos élmény egy-egy
júliusi estén, szabad ég alatt.
Mindenképp arra készülünk,
hogy izgalmas programokat
nyújtsunk hűséges nézőinknek, akik – a visszajelzések
alapján – rendkívüli módon
várják a színház nyitását – tette hozzá Béres Attila.
Bájer Máté

Miskolciakat is díjaztak az országos tárlaton

Felújítják az ágyúkat

A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület tagjai kitettek magukért a Népművészeti Kiállításon.

A tarackot felújítás miatt
szállította el annak tulajdonosa, a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum.

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma, a Hagyományok
Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége hirdetett
pályázatot a XVII. Országos
Népművészeti Kiállításon való
részvételre. Olyan alkotásokat
vártak, melyek a hagyományos
népművészetből merítenek,
de a XXI. század kihívásainak
megfelelően illeszkednek be
környezet-, lakás- és viselet-,
ajándéktárgy-kultúránkba.
A tárlat múlt pénteken nyílt
meg, egyelőre csak online formában látogatható, de a szervezők úgy tervezik, késő őszig
még élőben is megnézhetik az
érdeklődők. A népi tárgyalkotók körében ötévente rendezik
meg az országos seregszemlét,
először régiós szinten értékelik a benevezett alkotásokat.
A különleges cipőket készítő miskolci mester, Kovács Attila hét pár lábbelivel pályázott. – Hosszú és rövid szárú
csizmák, fűzős félcipő, körömcipő, magas és alacsony sarkú
szandálok, valamint belebújós papucscipő – sorolta a kü-

A szemfülesebbeknek feltűnhetett, hogy az elmúlt hetekben eltűnt az egyik ágyú
az Avastetőn található haditechnikai parkból.
– Az itt található két ágyú
a Herman Ottó Múzeumon
keresztül kölcsönben van
itt Miskolcon, az erről szóló szerződést időnként meg
kell újítani. Ennek éppen
mostanság van aktualitása, a
tulajdonos Hadtörténeti Intézet és Múzeum pedig ezt
megelőzően úgy döntött, felújítási munkálatokat végez
ezeken a hadtörténeti műemléknek számító eszközö-

Makkai Kálmánné kosárfonó alkotásai Gránátalma-díjat nyertek
lönleges küllemű, egytől egyig
kézzel készített darabokat a
mestercipész, aki a kollekcióval a Folk Trend díjat nyerte el.
A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület több tagja is kiváló eredményt ért el a
szakmai versengésben. Gergye
Zoltán elnök elmondta, az
egyesületnek jelenleg százötvenöt tagja van. – Közülük tizenöt-húsz mester jelentkezett
a válogatóra, tízük alkotása be
is került a kiállítás anyagába.
Azért fontos, hogy versenyen
vegyenek részt tagjaink, mert

ez egy visszaigazolás, hogy jól
végzik munkájukat, jó irányba
haladnak, még érdemes csinálni ezt a tevékenységet, amit
nem a pénzért, hanem a lélek
felüdüléséért és a hagyományok életben tartásáért tesznek – mondta.
Az egyik legrangosabb kitüntetést,
Gránátalma-díjat
nyert Makkai Kálmánné kosárfonó (vesszőfonatú üvegballon, demizson, korsó, butella) és Koscsó Istvánné, hímző
népi iparművész (vizsolyi
templomi garnitúra úri hím-

zéssel). Arany oklevéllel díjazták Kiss Gabriella gyöngyfűző
népi iparművészt (kalotaszegi gyöngy díszek). Ezüst oklevélben részesült István Anikó
ötvös (rekeszzománc ékszer,
liliomos kollekció), Sápi Jánosné pártakészítő népi iparművész (matyó menyasszonyi fejdíszek) és Sztankóné Németh
Anna hímző népi iparművész
(torockói hímzés). Bronz oklevéllel jutalmazták Merényi József fafaragó népi iparművészt
(pásztorbotok).
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kön – tájékoztatta lapunkat a
Herman Ottó Múzeum általános igazgatóhelyettese. Dr.
Hajdú Ildikó elmondta, lehetőség van akár a park bővítésére is, ez azonban a város
és a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum későbbi tárgyalásainak függvénye.
A haditechnikai park tizenkét évvel ezelőtt, 2009ben jött létre Fodor Zoltán
önkormányzati
képviselő
kezdeményezésére az Avas
tetején. A két első – és mindmáig utolsó – kiállítási tárgyat, a két mentesített tarackot a Magyar Honvédség
kalocsai állomása ajánlotta
fel, így került Miskolcra a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum közbenjárásával.
T.Á.
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BAKANCSLISTA A PANDÉMIA UTÁNRA

Ön mit akar kipipálni tervei
listájáról, ha végre újra kinyílik a világ, és kiszabadulunk a
pandémia okozta korlátok közül? Közéleti személyeket kérdeztünk arról, milyen terveik,
vágyaik szerepelnek bakancslistájuk dobogóján.

A mostaninál kisebb nyomás
alól szabadultunk fel tavaly tavasszal, amikor a járvány első
hullámát követően enyhítettek
a korlátozásokon, és kiszabadultunk a bezártságból, mutatott rá már beszélgetésünk elején
Juhász Zsófia. Mint a család- és
párterapeuta emlékeztetett, a
karanténban eltöltött idő hossza
és minősége is lényegesen eltért a
mostanitól.
Mélyen nyomasztó
időszak lezárása
A járvány felbukkanása, majd
gyors terjedésének híre rendkívül ijesztő volt, sokakra sokkolóan, bénítóan hatott, majd
utána három hónap bezárkózás
következett. Mindez egyszerre
volt újdonság és dráma a javából, az emberek biztonságérzete
megrendült, az alkalmazkodóképességünket alaposan próbára tette a karantén, de viszonylag
hamar jött a szabadulás, igazán
nyomasztó mindez aligha lett.
– A családi kapcsolatokban
azonban már ezek a hetek is
bőven felkavaróan hatottak, kicsivel többen érkeztek hozzánk
a kényszerű összezártság sűrű
konfliktusaival, elmérgesedett
kapcsolati helyzetekkel, válási krízisben kétségbeesve – számolt be tapasztalatairól a pszichológus, aki hozzátette, most
egy mélyen nyomasztó időszak
lezárásába fogunk bele. – Mostani kiszabadulásunk kétszer
annyi idő után történik, az élet
szinte minden területén súlyos
és komoly járulékos hatása van.
Belátható, hogy a kiszabadulás
sokak számára nem jelent majd
azonnal felszabadulást is. Ehhez
valószínűleg idő kell. Az emberek egy része, különösen azok,
akiknek a családjában nem történt az elmúlt időszakban tragédia, és azok, akiknek a krízis
feldolgozására megfelelő erőforrásaik és működő érzelmi straté-

giájuk van, valószínűleg hamarabb oldódnak majd. A többiek
akkor járnak jól hosszú távon,
ha időt adnak maguknak a feldolgozásra, s ha szükséges, segítséget kérnek – magyarázta.

Visszakapjuk-e
a régi életünket?
Drozsnyik István képzőművész szkeptikus
a korlátozások
enyhítését követő, újra megnyíló világunkkal
kapcsolatban. Úgy véli, a fenyegetettségünknek talán soha nem
lesz vége, ezért másként kell élnünk, mint eddig. A képzőművész szerint egy újabb hullám
visszatérése még nagyobb erőpróbát jelentene fizikálisan és
mentálisan is, nemcsak neki,
hanem alighanem mindenkinek. – Szeretném visszakapni
mindazt, amiben a pandémia
gátat szabott, nevezetesen a régi
életemet és a szabadságot félelem nélkül. Egyelőre óvatosan
gondolkodom a pandémiai bakancslistáról, vagyis országon
belül maradva. Találkozni elsősorban a családommal, a rokonaimmal, a barátaimmal és nem
utolsó sorban a kollégáimmal
szeretnék. Azt gondolom, az lesz
majd a legboldogabb pillanat,
amikor végre átölelhetem a fiaimat és az unokámat – hangsúlyozta Drozsnyik István. – Tehát
vágyom megismételni azokat a
tevékenységeket, amiket korábban is megtettem, mert megtehettem. Ami jó és fontos volt
a múltban, kár lenne kitörölni
vagy végleg elfelejteni. Ellenben
izgatnak új lehetőségek is, amikről most még álmodozni sem
merek – tette hozzá.
A kiszabadulás eufóriája
A pszichológus rámutatott
arra is, hogy a kiszabadulás eufóriája várhatóan eltart majd
néhány hétig. – Tekintve, hogy
mindez egybeesik egy hosszú,
hűvös tél után a nyár érkezésével, a nyitott alkatú emberek
ilyenkor egyébként is vágynak
a szabadba, emberek közé, mozgalmasabb programokra. Az
sem kizárt, hogy egészen a nyár

végéig megmarad majd egy
megszokottnál intenzívebb nyitottság és aktivitás – mondta a
szakember, hozzátéve, tavaly ez
a várakozás nem volt ennyire
mélyről fakadó.
Bárdos István,
a Reflex Zenekar vezetője és
a Szerviz Iroda Utazási Központ menedzsere szakmájából
adódóan már hetven országba
eljutott, egyebek mellett járt Izlandon és Észak-Koreában is.
Számára az elmúlt közel másfél év bezártsága magával a katasztrófával ért fel, hiszen lételemében volt erősen korlátozva.
Mint mondja, zenészként bántó
volt ez a hosszú csend, rendszeres utazóként pedig már jó ideje
reménykedve számolja a hónapokat.
– Most már az is boldoggá
tenne, ha egy talpalatnyi tengerpartot láthatnék, de hiányoznak a hegyek is. A legelső útjaim
Zakopaneba és a Balaton mellé
fognak vezetni. A bakancslistámon első helyen mégis csak
olyan egyszerű igények szerepelnek, mint elmenni egy moziba,
egy jót vacsorázni valamelyik
étteremben, és leruccanni a barátokkal a tengerpartra. Jó lesz
összefutni a távolabb élő rokonokkal, barátokkal, traccsolni
egy jót, meginni egy sört – sorolta a tételeket Bárdos István, aki
szerint egy-két év is el fog telni
a teljes visszaállásig. – Semmi
nem lesz ugyanaz, mert új szokásokat vettünk fel, sajnos túlságosan is beletemetkeztünk a
személytelen online világba. Én
személy szerint a jelenlegi helyzetet egyfajta „világháborúként”
fogom fel – nyilatkozta Bárdos
István.
Visszatérni a régi rutinhoz
A nyomasztó, kiszolgáltatott
időszak után a legtöbb embert jó
érzéssel, biztonsággal tölti el, ha
visszatérhet a régi, megszokott
rutinjaihoz. Home office-ból
hatalmas élmény elmenni újra
dolgozni, iskolába, edzeni vagy
kávét inni egy kávézó teraszára.
Sokan az emberi kapcsolataikban is először a legközelebbiek-

Sokan azt várják a leginkább, hogy újra utazhassanak. Illusztráció: pixabay

kel kezdik újraszervezni a régen megszokott találkozásokat
és programokat. – A rutin és a
megszokott arcok az életünkből
jóleső, érzelmileg megtartóerővel bírnak, és csak akkor tudnak néha-néha unalmassá válni,
amikor hosszú ideje kiszámíthatóak, vagy olykor egyhangúak a
mindennapjaink. Az újdonság
vágya sokakban csak később
ébred fel, amikor a megszokott
stabil biztonságérzet az ehhez
szükséges rutinokkal és kapcsolatokkal visszaállt – hangsúlyozta Juhász Zsófia.
Mátyás Lajos
úgy nyilatkozott, várja, hogy
az egészségügy
visszatérjen
a
normális kerékvágásba, hiszen
ez a dolgozóknak egy extrém,
embertelen megterhelés. Az érsebész, osztályvezető főorvos is
úgy véli, az élet már nem lesz
ugyanolyan, mint a pandémia
előtt volt. – Nekem a családom
a legfontosabb, a gyerekek és
az unokák, akik négyen vannak 13 és 16 éves kor között, és
mind lány. A családom egyik
fele Olaszországban él, bevett
szokás volt évente ott vagy itt
megtartani a nagy családi találkozókat. Ezek egy része most
elmaradt: karácsony, húsvét,
pünkösd. Egyedül a közös nyaralást tudtuk megoldani múlt
évben is, és tervezzük ezt idén
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is. Tízen kibérelünk egy hajót a
nyár második felében, és ott töltünk egy hetet együtt – nyilatkozta lapunknak Mátyás Lajos.
Kisebb vágya, hogy végre újra
járhasson edzőterembe, mert a
rendszeres testmozgás ezen formája hiányzik neki, beleértve
a wellnesst is. – Próbálom pótolni otthoni környezetben, de
természetesen ez nem ugyanaz. Továbbá azt remélem, hogy
a vitorlás szezon hamarabb elkezdődhet, mint tavaly nyáron,
mert ezt a sportágat versenyszerűen is űzöm a Balatonon – tette hozzá.
Éberség és figyelem
Juhász Zsófia szerint természetes az elmúlt bő év tapasztalatai alapján, ha egy ideig még
nehezen engedjük el az emlékeinket, és éberek maradunk a
járvánnyal kapcsolatban. Krízis
után ez a normál működésünk:
éberség és figyelem minden
olyan jelre, ami veszélyt hordozhat. Elfelejteni mindezt aligha
fogják a ma élő generációk. Egy
újabb bezárkózás elkerülése hatalmas vágy az emberekben.
Bízzunk benne, hogy az ehhez
szükséges felelősségteljes hozzáállás sokakban elmélyül majd,
és ez a közös vágyunk teljesülhet – mondta a család- és pár
terapeuta.
Nagy Norbert hobbijai közé
tartozik a mountain bike-ozás,
a terepfutás, a sziklamászás,

a kajakozás, a korcsolyázás, a
squasho
lás, az úszás, munkája szempontjából pedig ipari alpinista. – A
szaunázás hozzátartozik a mindennapjaimhoz,
úgyhogy nagyon
várom, hogy kinyissanak ezek
a testet regeneráló terek. Tervezek elmenni egy európai kerékpáros körverseny néhány király
etapjára, például az Alpokba. Ez
az ötlet onnan jött, hogy nemrég egy Achilles-ín-szakadásom
volt, amit konditeremben kellett
volna rendbe tennem. Mivel erre
nem volt lehetőség, vettem egy
országúti kerékpárt, amit eddig
itthon használtam görgőkön, és
annyira megtetszett, hogy kivittem terepre. Ekkor döntöttem el, hogy nagyobb terhelésen
is ki kéne próbálnom – mondta
az amatőr extrém sportoló, aki
hozzátette, nem tart a vírustól.
– Az én vakcinám az immunrendszerem, amit a rendszeres
testmozgással támogatok. Szerintem ez a víurshelyzet a következő jó pár évünket meg fogja
határozni. Pozitív hozadéka az
életemben például az, hogy egy
budapesti konzultációra csak
fél órát kell szánnom, mert online tartják, és megspórolom
az oda-vissza utat, amit sportra szánhatok – összegzett Nagy
Norbert.
Répássy Olívia
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Sport

Miskolci Napló – A város lapja

Megint 40 pont fölött
Hazai pályán aratott ismét
rendkívül magabiztos győzelmet a Miskolci American Football Club.
A divízió I-es amerikaifutball-bajnokságban szerepelő csapat a Dabast verte
meg 42-14-re múlt hét végén.
Ezúttal arany-feketében léptek pályára a hazaiak, akik
ellentmondást nem tűrően
játszottak, végig vezettek,
nyertek. Szalóki János 2 elkapott touchdownnal (TD),
Charles Wort 2 futott, Bese
Gergely, Nagy Donát 1-1 elkapott TD-vel zárt, Jónás
Máté pedig 6 sikeres extrapontot szerzett csapatának.
Pedig nem sok tapasztalata lehetett a miskolciaknak
a Dabas ellen, lévén a vendégek az elmúlt szezonban
nem indultak a bajnokságban, előtte pedig nem azonos csoportban szerepeltek.

A hazaiak azonban így is
kezdeményezőbben, aktívabban léptek fel. Nem véletlenül szemlélte elégedetten a mérkőzést az amerikai
vezetőedzőjük, A. J. Brown.
– A döntő faktor a csapategység volt, erre vagyok
talán a legbüszkébb. Minden meccsen nyerni szeretnénk, ezzel a mentalistással készülünk hétről hétre.
Szeretnénk azt a tendenciát
folytatni, hogy egyre erősebbek vagyunk, mire odaérünk a rájátszáshoz.
Két mérkőzés – két győzelem, eddig tökéletesen indult a szezon a miskolciak
számára. Jók az előjelek tehát a szezon további részére,
amikor már nehezebb mérkőzések várnak A. J. Brownékra. A miskolci együttes
vezeti a Divízió I keleti csoportját. Május 9-én az Eger
Heroes csapatát fogadják.

Attraktív a támadójáték Miskolcon. Fotó: Mocsári László

„A csapat sorsa a legfontosabb”
Győzelmi kényszerben lépett
pályára a DVTK az Újpest
ellen csütörtökön. A gólnélküli döntetlennel eldőlt: a
piros-fehérek sorsa már nem
csupán saját kezükben van.
Hazai környezetben fogadta az UTE-t a Diósgyőr az
OTP Bank Liga 32. fordulójában. Az első félidőben inkább
a vendégek akarata érvényesült, görcsösnek tűntek a hazaiak. A kupadöntőre készülő
újpestiek ráadásul azzal a tudattal léptek pályára, hogy a
döntetlen is biztos bennmaradást jelent számukra – ennek
megfelelően nem is erőltették
a gólszerzést.
A szünetben hármat cserélt
a hazaiak vezetőedzője, Zoran
Zekic, javult is a DVTK játéka: Molnár Gábor kreativitásával, Sztefan Drazic egy az egy
elleni játékával veszélyesebbé
vált a Diósgyőr, a levegőben lógott, hogy meglesz a hőn áhított vezetés. Hiába azonban a
rengeteg helyzet, egyiket sem
sikerült gólra váltani. A döntetlennel a lila-fehérek lehettek
elégedettek, a diósgyőriek viszont igen nehéz helyzetbe kerültek, hiszen ha vasárnap Budafokon nyer a Honvéd, akkor
matematikailag is oda az esélye
annak, hogy megőrizzék élvonalbeli tagságukat.
Zoran Zekic azt mondta a
mérkőzést követően, hogy az
óriási nyomás miatt nem szá-

ÚJ HELYSZÍNEN A GOKART VB
A világbajnokság helyszíne és időpontja a koronavírus-világjárvány miatt
módosult, ami viszont nem
változott: hazánkat Nánási
Zoltán képviseli.
Dubaj helyett az olaszországi Lonatoban, február helyett pedig júliusban, de végül
csak megrendezik a 2021-es
gokart-világbajnokságot. Van,
ami nem változott, a rangos
megmérettetésen a miskolci
Nánási Zoltán egyedüliként
képviselheti majd hazánkat.
A tehetséges fiatal versenyzőt decemberben mutattuk be.
Cikkünkből kiderült: Zoli csak
2015 óta gokartozik, viszont rövid idő alatt nyilvánvalóvá vált,
hogy minden tehetsége megvan ehhez a népszerű technikai
sporthoz. 2017-ben a párizsi,
2018-ban pedig az Olaszországban megrendezett világbajnokságon vett részt; utóbbin
három magyar pilóta mérette
meg magát, közülük ő végzett a
legjobb helyen, 14. lett.
Ilyen előzményekkel nem
meglepő, hogy úgy döntött
még tavaly: újból szeretné világversenyen bizonyítani azt,
hogy mit tud. Bár a koronavírus-világjárvány minden versenyző elé súlyos akadályokat görgetett, jóval kevesebbet
tudtak például versenyezni,
Zolit nem hagyta el optimizmusa: készült a megméret-

tetésre. Az pedig külön erőt
adott számára, hogy a világbajnokságon ezúttal szülővárosa, Miskolc is támogatja. Ez
egyébként nem is változott, a
magyar versenyző overallján a
támogatók között előkelő helyen szerepel a város logója.
A járványhelyzet miatt végül a februári, dubaji versenyt
a szervezők január végén lemondták. „Egy olyan év után,
mint 2020, sok mindenre fel
voltunk készülve, de arra nem,
hogy három-négy héttel az
esemény kezdete előtt szólnak,
hogy nem kell menni. A csapatok, a versenyzők már gyakorlatilag készen álltak. Akkor
hirtelen nem is közölték, mikor, hol lesz pótolva, mivel ezt
még ők sem tudták. Nem tudtunk mit tenni, vártunk – idézi
fel a történteket Nánási Zoltán.
Körülbelül egy hónapja aztán újabb e-mailt kaptak, benne
ezúttal már jó hírrel: a 2021-es
gokart-világbajnokságot Eu-
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rópában, azon belül Olaszországban, egészen pontosan Lonatoban, a Garda-tó közvetlen
környezetében rendezik meg
július 15-e és 17-e között. A
versenyző elmondása szerint
bár néhány ország kvótáján
változtattak, hazánkat és Zolit
mindez nem érinti. A felkészülés pedig – teszi hozzá – a napokban kezdődik, és lesz rá bő
két hónap.
– Kecskeméten és Miskolcon
mostanában nyitnak a pályák,
melyeket versenyzőként már
tudok használni. A felkészülés legfontosabb mozzanatait Janecskó Adrián gokartedző,
valamint a Kart Lab Racing
sportcsapat segítségével a Kakucs Ringen fogom majd végezni – hangsúlyozza Zoli, aki
most egészen magabiztos: „a
2018-as eredményemet tekintve most szeretnék minimum az
első tíz közé kerülni, úgy gondolom, erre egészen jó esélyem
van”.
Tajthy Ákos

Nánási Zoltán gokartversenyző. Fotó: Beregi László

A lábakban maradt a gól. Fotó: Mocsári László

mítottak könnyű meccsre, ami
így is lett. – Lassan kezdtünk,
keveset mozogtunk támadásban és védekezésben, nem játszottunk kellő agresszivitással.
A szélső védőknek többször
fel kellett volna lépni a letámadáshoz. A második félidőben ez már jobban működött.
Akár 20 perc után is cseréltem
volna, de gondolni kell arra is,
hogy bármikor történhet egy
sérülés. A szünetben hármat
változtattam, amit korábban
elterveztem, érkezett például
a legjobb játékosunk, Molnár
Gábor, aki azonban még nincs
tökéletes állapotban, és sajnos
csak egy félidőt bír.
A diósgyőri szakember szerint az Újpest egyértelmű céllal érkezett, tíz játékossal vé-

dekeztek, több kreativitásra
lett volna szükség. – Néha jó
játék nélkül, egy egyéni villanással is lehet meccset nyerni, de ma ez is hiányzott. Az
egész bajnokság során ez a
legnagyobb problémánk, sokszor 3-4 helyzet sem volt elég a
gólszerzésre. Nehéz mit mondani arra, hogy két-három
olyan támadó is található a
keretben, aki egy gólt sem lőtt
egész tavasszal.
Zekic elárulta, még nem beszéltek a jövőjéről Diósgyőrben a klubvezetéssel, „de jelenleg a klub és a csapat sorsa
a legfontosabb”. – A DVTK
111 évet megélt Zoran Zekic
nélkül, a jövőben sem az számít, hogy mi történik velem.
Számomra az a legfontosabb,

hogy bennmaradjunk, viszont
az a legnagyobb problémánk,
hogy már egyáltalán nem a
mi kezünkben van a sorsunk;
meglátjuk, hogyan alakul a
többi találkozó.
Egy mérkőzés maradt hátra
a bajnokságból, jövő hét szombaton a Fehérvárt fogadják a
piros-fehérek. Addigra kiderül, hogy maradt-e remény az
NB I-ben maradásra. Az már
eldőlt, hogy újra látogathatók
lesznek a sportrendezvények,
viszont csak védettségi igazolvánnyal. A klub tájékoztatása szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy a
kormányrendelet életbe lépése
után a lehető legrövidebb időn
belül elkezdjék a jegyértékesítést.

Kiélezett végjáték következik
Az utolsó forduló előtt
mindössze 3 pont választja
el a 7. helyen álló UVSE-t és
a 9. MVLC-t – és szombaton pont ez a két csapat csap
össze a záró fordulóban!
Decemberben még döntetlent játszottak a felek,
most azonban magabiztosan
húzta be az idegenbeli találkozót az MVLC szerdán. Ezúttal a miskolciaknak sikerült jól a harmadik negyed,
ott építettek ki egy jelentős
előnyt, amit nem is engedtek
ki a kezükből. A vége: ötgólos vendégsiker. És mivel az
UVSE csak döntetlent ért el
Kaposváron, így 3 ponton
belül került három csapat
is (UVSE Hunguest Hotels,
Tigra-ZF-Eger, MVLC) – az
utolsó forduló tétje így nem
más, minthogy melyik csapat zár a 7., 8. és 9. helyen.
A zárómérkőzés így pikáns
lesz, hiszen szombaton UVSE-MVLC találkozót rendeznek (az egriek a szegedieket fogadják.)
Kis István, a miskolciak vezetőedzője a hétközi mérkőzés után azt mondta, tudták,
a tabellán elfoglalt helyezés
miatt milyen fontos meccs
következik most, ennek megfelelően készültek a Szentes
ellen (aki vereséget szenved,
az már nem előzheti meg a
másikat).

Utolsó erőbedobással. Fotó: Mocsári László

– Teljesen elégedett voltam a védekezéssel, sikerült
elbizonytalanítani a szentesiek támadóit. Gratulálok a
csapatnak, hogy fel tudták
magukat szívni erre a nagyon fontos mérkőzésre. Ez
egy nagyon nehéz és hosszú
szezon volt, ahol 9. helynél
nem kerülhetünk rosszabbra. Ez ettől a fiatal csapattól egy jó eredmény. Nem
adjuk fel, úgy megyünk az
UVSE otthonába is, hogy
egy jó meccsen megpróbáljuk megszorítani őket –
mondta.
Bachner András sport
igazgató szerint nagyszerű
győzelmet aratott a csapat. –
Több kiváló egyéni teljesítménynek köszönhető ez az

eredmény, kiemelném az öt
gólig jutó Biros Barnabást, a
négygólos Tamir Friedet és
a háromgólos Magyar Mártont. Hoferica Tomas 55 százalékos védési hatékonysága szintén kiváló. De fontos,
hogy igazi csapatként működött a miskolci gépezet.
A sportigazgató dicséretesnek nevezte, hogy a bajnokság befejezése előtt is megvan
a csapat tartása, koncentráltak voltak. És az edzői stáb
is megérdemi a gratulációt.
– Ismét megmutattuk, hogy
az új csapatunknak van jövője, van mire építkezni. Reményeink szerint szombaton is
jó teljesítménnyel rukkolunk
ki, és szépen zárjuk a 202021-es bajnokságot.
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Miskolci Napló
NE AKKOR TUDJA MEG, HOGY VESZÉLYBEN VAN, HA MÁR KÉSŐ!
Fájdalommentes Arteriograph
érdiagnosztika Miskolcon
a Pátria Üzletházban lévő
Alma Gyógyszertárban
szerdánként 8-12 óra között!
Előjegyzés telefonon:

46/400-225, 20/256-4222 A vizsgálat ára 12 000 Ft

AMIT A TAVASZI
BETONOZÁSRÓL TUDNI KELL

BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 2021. 05. 03-tól 2021. 05. 07-ig

Ha tökéletes betonfelületet
szeretnénk elérni, néhány
dologra érdemes odafigyelni,
mondja a szakember.
A tavasz nemcsak a kiskertben
hozza meg a kedvet a kinti
tevékenykedésekhez,
hanem
elindulnak a ház körüli munkák,
felújítások is. Ennek apropóján
Kriván Tibort, a Remix Beton Kft.
ügyvezetőjét kérdeztük arról:
mire kell figyelni a tavaszi építkezéseknél.
– A nyers betonkészítmény
nagyon érzékenyen reagál az időjárási viszontagságokra. Fel kell
készülnünk a hajnali fagyokra,
amelyek megcsíphetik a frissen
kialakított betonfelületet. Érdemes figyelni az előrejelzést, és ha
fagyveszélyt mutat, a felületet
akár egy sima lépésálló fóliával
is letakarhatjuk, megvédve ezzel
a betont a fagyási károktól –
mondta.
Fontos szem előtt tartani –
folytatja Kriván Tibor –, hogy
ami hajnalban megfagyhat, az
napközben meg is éghet. „A
nyárias, széllel kísért meleg (15-25
°C ) elősegítheti a betonfelületek
külső részének gyors szilárdulását
és sajnos megégését is, ezért
napközben (a beton erősségének, elhelyezkedésének, és felületének függvényében) locsolni,
hűteni kell”.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

– Gondot okozhatnak még
a hirtelen kialakuló záporok,
zivatarok, mivel a csapódó
vízcseppek kiütik a cementet a
frissen elkészített betonfelületből, így amellett, hogy egy csúnya felületet kapunk, a beton
felső része nem fog megkötni,
hanem morzsálódni és porozni
fog. Ezt szintén előretekintéssel
és takarófólia készenlétben
tartásával ki lehet küszöbölni –
hangsúlyozta.
Mivel ezek a károsodások
jelentős esetben szerencsére
„csak” a felület külső részét
érintik, ezért modern betonjavító
készítményekkel orvosolhatók,
ez azonban plusz időbeli és
költségráfordítással járhat – teszi
hozzá a szakember.
A Remix Beton Kft. 2014-ben
építőipari
fuvarozóirodaként

kezdte tevékenységét. Emellett foglalkoznak ma már az
építéséhez szükséges transzbetontermékek
gyártásával,
betonacél-megmunkálással, kengyelek készítésével akár egyedi
méretekben is.
Megrendelőik részére igény
szerint biztosítanak mixeres szállítást és betonszivattyús bedolgozást, billenős gépjárműveket
az egészen kicsitől az egészen
nagyig. Emellett forgalmaznak
kavics- és kőbányai termékeket,
klasszikusan
bányahomok,
„sóder”, padkakő és egyéb
feltöltési anyagokat, valamint az
előregyártott zsalukő- és járdalapelemeket. Jelenlegi és leendő
ügyfeleik részére díjmentesen
biztosítanak építési szaktanácsadást, helyszíni felmérést a gyors
és pontos munkavégzéshez.

Fa szappan, 90 g
Signal fogkrém, 75 ml
Tento kéztörlő, 2 tekercs, 274,5 Ft/tekercs
Flóraszept tisztítószer, 1 l
Baba tusfürdő, 400 ml, 1372,5 Ft/l
Vanessa WC-papír, 10 tekercs, 59,9 Ft/tekercs
Jar mosogatókapszula, 18 db-os
Fürdőszobaszőnyeg 65 cm széles, 999 Ft/fm
Syoss ammóniamentes hajfesték
Persil mosópor, 1,17 kg, 1110,25 Ft/kg
Sakret csemperagasztó, fagyálló, 25 kg, 71,96 Ft/kg
Favédő lazúr, 0,75 l, 2665,33 Ft/l
Trikolor kerítésfesték, 0,75 l, 3065,33 Ft/l
Szobai szőnyeg, 60x110 cm
Szériaglett 20 kg, 199,95 Ft/kg
Héra belső falfesték, 15 l, 466,6 Ft/l

ALAPOT SZÁLLÍTUNK
és a koszorúját is megöntjük!

Beton-szaktanácsadás,
-gyártás, -szállítás
és szivattyús bedolgozás
Betonacélkengyelek
egyedi méretben is!
Homok-, kavics-, kőértékesítés
kis és nagy tételben is
Részletekért érdeklődjön:
telefon: 30/32-90-800
e-mail: info@remixbeton.hu

199 Ft
349 Ft
599 Ft
599 Ft
599 Ft
699 Ft
1099 Ft
1199 Ft
1199 Ft
1399 Ft
1999 Ft
2399 Ft
2599 Ft
2899 Ft
4499 Ft
7999 Ft

169 Ft
299 Ft
549 Ft
499 Ft
549 Ft
599 Ft
999 Ft
999 Ft
999 Ft
1299 Ft
1799 Ft
1999 Ft
2299 Ft
2399 Ft
3999 Ft
6999 Ft

A BUDAPESTI DUNA GALÉRIA
FELVÁSÁRLÁST TART!
Felment a törtarany ára!
9600–16 500 Ft/g
Ezüsttárgyak (100 Ft/g-tól
kanál, villa, tálcák, stb.)
2021. május 3., hétfő
10–15 óra között

Miskolc, Pannónia Hotel,
Kossuth L. u. 2.
Fazon, antik arany 11 500 – 22 500 Ft/g.
BRILIÁNS ÉKSZEREK – NAGYSÁGTÓL
FÜGGŐEN – AKÁR: 50 000 FT/G
Régi karórák automatát, felhúzóst.
Neves festmények.
Herendi, Zsolnay, borostyán.
ARANY-, EZÜST PÉNZÉRMÉK, TALLÉROK,
PAPÍRPÉNZEK.
HÁBORÚS KITÜNTETÉSEK, KÉPESLAPOK.
WWW.DUNAGALERIA.HU
DÍJTALAN KISZÁLLÁS:
70/381-6345

2021. május 1. | 17. hét | XVIII. évfolyam 17. szám

Várostörténet

Miskolci Napló – A város lapja

MIÉRT MISKOLC? 24. RÉSZ – LEGYEN
A KÖNYVNEK EGY NAPJA
„Túl sok az árnyék ebben a városban, ezért döntöttem úgy,
hogy a fényről fogok írni. Miskolc ezernyi titkát csak elhullajtotta az emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket. Amint
felemeljük és markunkban tartjuk, máris fényesedni kezdenek” – írja Miért Miskolc? című kötetében Fedor Vilmos. A
lokálpatrióta 63 válaszban indokolja meg, hogy miért szereti
Miskolcot.
Azért, mert ebben a városban javasolta Supka Géza,
hogy legyen a könyvnek napja,
s azóta rendezik meg minden
évben az Ünnepi Könyvhetet.
1927-ben, pünkösdkor Miskolcon tartották az ekkor
már 49 éve működő Magyar
Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesületének
évi közgyűlését. A hagyományos napirendek megtárgyalása után Supka Géza, nagy műveltségű, ismert újságíró, író,
történész, művelődéstörténész
jelentkezett szólásra. Bár nem
volt tagja az egyesületnek, a
könyv, az olvasás népszerűsítése nagy szerepet játszott életében. Literatura címen megjelenő saját folyóirata is ilyen
elgondolással született.
Egy miskolci újságíró, akit
főnöke azért küldött a könyvterjesztők
tanácskozására,
hogy tudósítson az eseményről, így emlékezett az történetekre:

Számomra nem tűnt túl érdekesnek mindaz, amiről szó
volt, ezért csendesen körülnéztem. Felfigyeltem egy magas homlokú, őszes, hullámos
hajú férfira, aki nagy figyelemmel hallgatta a beszámolókat.
Ki lehet ő? Nagyon ismerősnek tűnt, de sehogy sem akart
eszembe jutni. Aztán megláttam előtte az asztalon a Literatura egyik számát, és azonnal
rájöttem. „Hát persze! Supka
Géza.” Sokat hallottam már
nevét főnökömtől is. Régész,
művészettörténész, több euró-

pai nagyvárosban tartott előadásokat. Ha jól emlékszem,
még Bécsben is tanított az
egyetemen.
Egyszer csak Supka Géza
szólásra jelentkezett. Hirtelen
teljes csend lett a teremben, s
minden szem rászegeződött.
– Tisztelt Uraim, Tisztelt
Közgyűlés! Mint azt bizonyára tudják, én nem vagyok tagja
az Egyesületnek, de szívügyem
a könyv, az olvasás népszerűsítése – itt elhallgatott egy kicsit,
fokozva a hatást. „No, ez már
igaz – gondoltam magamban
– tényleg fontos feladatának
tekinti az olvasás népszerűsítését, hiszen az újságjában is
mindig cikkek sorozata jelenik
meg az írókról, a könyvkiadás
és olvasás helyzetéről. Legutóbb is hosszasan polemizált
az irodalom fontosságáról, s
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Ünnepi Könyvhét az Erzsébet téren 2019-ben. Fotó: Mocsári László

ehhez képest az irodalmárok
sanyarú szociális helyzetéről.”
Szélsebesen igyekeztem lejegyezni Supka minden szavát.

Az országos könyvnapok megtartását a Literatura irodalmi folyóirat főszerkesztője, Supka Géza
javasolta a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének 1927-ben, Miskolcon tartott évi
közgyűlésén. Kezdeményezésére tarották meg az első Ünnepi Könyvhetet 1929. május 12-20. között.
Az Otthon Írók és Hírlapírók körének ünnepével kezdődött az első könyvhét, a hivatalos megnyitóra
május 13-án került sor, gróf Klebelsberg Kunó magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter
ünnepi beszédével. Az Ünnepi Könyvhét székhelye Budapest, állandó helyszíne a Vörösmarty tér,
de egyre több nagyváros igyekszik felzárkózni a pesti könyvhét színvonalához. Miskolcon 1990-ig a
vidéki könyvterjesztést szervező Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat volt kezdeményezője a magyar
irodalmi élet jeles ünnepének, a könyvesboltok privatizációja után a város rendezvényszervező irodája, majd a Miskolci Városi Könyvtárl lett a rendezvények gazdája.

Nagy szerencsém volt, mert jól
érthetően, tagoltan szólt zengő
hangja. Olyan meggyőző erő
áradt belőle, hogy nem csodálkoztam azon, milyen síri
csend vesz körül, csak a velem
együtt lázasan jegyzetelő újságírók ceruzáinak percegése
hallatszik.
– Ezért aztán azt mondom,
tisztelt uraim – folytatta hang
erejét kissé megemelve Supka
– „az évnek egyik napján […]
az ország minden városában
és falujában könyvnap rendeztessék, amely […] az írót és a

közönséget közvetlen kontaktusba hozza egymással, hogy
ezen a napon egyszer egy évben a könyvírás és a könyvkiadás művészete is kimenjen az
utcára, éspedig ingujjban, közvetlen, bohém formában”.
Az egyesület tagjai kitörő
lelkesedéssel és hatalmas tapssal fogadták a bejelentést.
És azóta az évnek már nemcsak egy napján, hanem a nagy
érdeklődésre tekintettel egy
héten át tartanak a könyvnek
és szerzőiknek ünnepet.
Fedor Vilmos

Hirdetés

ERŐSÖDŐ MISKOLCI IPAR
Nemzetközi sikereit és tapasztalatait kamatoztatná a
miskolci gazdaság erősödése érdekében a nagyméretű
szerszámok tervezésével és
gyártásával foglalkozó Spinto
Hungária Kft. Ennek érdekében öntészeti kutatóbázis
megalapításán dolgozik a Miskolci Egyetemmel közösen.
„Tudatos iparpolitikai építkezés folyik Miskolcon” – fogalmazta meg Pócs János, a Spinto
Hungária Kft. ügyvezetője azzal
kapcsolatban, hogy miért Miskolcot választották három éve
gyáruk székhelyeként.
Azóta a zöldmezős beruházásként indult, tisztán magyar tulajdonú cég a piac egyik legmeghatározóbb szereplőjévé vált
egy olyan szegmensben, ahol
korábban magyar vállalatok nem
is léteztek: nagyméretű szerszámokat gyárt a nyugat-európai piacokra.
„A Spinton kívül ezek a szerszámok 300 kilométer sugarú
körben nem elérhetők – az Audi-Győr gyárat kivéve.” – mondta el az ügyvezető a gyárbejáráson, amelynek vendége Veres Pál
polgármester volt. A városvezető
szerint a cég kiemelkedő értéket
teremt Miskolcon. „Képviselik
mindazt, ami az ipar- és gazdaságpolitika terén mi is szorgalmazunk: azt a gazdasági paradigmaváltást, ami a hosszú távú
tervezésre, stabilitásra és együtt-

működésre, valamint a magas
szakmai színvonalra és a nemzetközi szinten elismert tudásra
alapoz.”
A sikerek eléréséhez a cég erős
alapként tudott építeni az élő
ipari hagyományokra és a szakképzett munkaerőre. Az utánpótlására pedig az egyetem és
a Szakképzési Centrum képzései
adják a garanciát. Emellett az önkormányzat – a Foglalkoztatási
Paktumirodán keresztül – folyamatosan segíti a céget abban,
hogy magas hozzáadott
értéket
termelni
tudó vállalatokat kutat fel,

amelyek egymást erősítve biztosítják a nemzetközi piacot a miskolci ipar magas színvonaláról. A
Paktum a szakembergárda megtalálásában is segít, és folyamatos
kommunikációt tart fent a helyi
gazdaság szereplőivel.
A szakemberek helyben tartása érdekében a Spinto és a
Miskolci Egyetem a csúcstechnológiára és az élő ipari hagyományokra egyaránt építő öntészeti kutatóbázist hoz létre.

Május 3-ától újra nyitva tart a Miskolc
Holding Zrt. ügyfélszolgálati irodája
Magyarország Kormánya folyamatosan enyhíti a járványügyi korlátozásokat. Ezzel össz
hangban 2021. május 3-ától a Miskolc Holding Zrt. ügyfélszolgálata, a távhőszolgáltatási-,
az ivóvíz- és szennyvízcsatornaszolgáltatási és az ingatlangazdálkodási ügyek, valamint a
pénztári be- és kifizetések már személyesen is intézhetők a 3530 Miskolc, Szemere Bertalan
u. 5. sz. alatt lévő ügyfélszolgálati irodában, a szokásos nyitvatartási időkben.
Az ügyfélszolgálat működése során az ügyfelek és munkatársak egészségének megóvása
érdekében az ügyféltérbe belépni továbbra is csak az arcra felhelyezett maszkban engedé
lyezett! Az ügyfélszolgálati iroda bejárata előtt kötelező az 1,5 méter távolságtartási szabály,
valamint az ügyféltérben a kihelyezett kézfertőtlenítő használata a belépést követően. Egyegy cég ügyfélpultjához egy időben csak egy ügyfél belépése engedélyezett.
A biztonsági intézkedések betartása úgy az ügyfél, mint a munkatársak egészségének
megőrzését szolgálja.
Köszönjük ügyfeleink megértését és együttműködésüket.

15 éve együttműködünk

l MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52. Tel.: +36 46 533-120,
ugyfel@miho.hu, www.miho.hu
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ÚJ ASZFALTON BÁNKÚTRA
Teljesen megújul a bánkúti bekötőút. A munkálatokat az elmúlt héten kezdte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a voltaképpeni aszfal
tozással már végeztek is. A cég szóvivője lapunk érdeklődésére elmondta, az úgynevezett nagyfelületű burkolatjavítás során ezerkétszáz
tonna melegaszfalt felhasználásával összesen 1,7 kilométeren újul meg az útburkolat. A kopóréteg megépítését követi majd a következő
hetekben a padkaépítés, majd pedig a nyári időszakban – amikor az időjárás lehetővé teszi – az új útburkolati jeleket is felfestik. A Köz
út hangsúlyozta, a bekötőút felújítása ezekkel a 2018. és 2019. évi nagyfelületű burkolatjavítási munkákkal együtt tekinthető teljesnek,
vagyis három év alatt a teljes, közel 3,5 kilométeres útszakaszt sikerült újraaszfaltozni. Fotó: Juhász Ákos

Gazdikereső

Ezen a héten Kirát (5423), a Miskolci Állategészségügyi Telep egyik
lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új gazdihoz.
Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet hétköznap
8:00 és 15:30 között.

Négyrészes
keresztrejtvény-sorozatunkban
ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el.
Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt,
egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő:
2021. május 12. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között
könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a
Géniusz Könyváruház biztosítja.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
Akkor és most. A képeslapon a Magyar Királyi Vas- és Acélgyár
Fogyasztási Szövetkezet épülete látható. A vasgyári kolóniát (eleinte
„gyarmat”-nak hívták) a Magyar Királyi Vas- és Acélgyár munkásai, hivatalnokai és vezetői számára építették a gyárteleptől nyugatra eső
területen. A lakótelepet akkoriban a Monarchia mintatelepének tekintették. Az itt élők számára boltokat, iskolákat, orvosi rendelőket,
kórházat és templomokat is építettek. 1890-ben készült el a gyógyszertár és a fogyasztási szövetkezet épülete („konzum”). A századfordulóra – főleg a diósgyőri vasgyár munkásainak ellátására – fogyasztási szövetkezet alakult, ennek épületét 1902-ben bővítették.
A képeslapon látható első ingatlant a 2010-es években felújították,
a másodikban működik az az Ógyár téri bisztró, amelyik néhány éve
egy MVK-s Ikarus buszból alakított ki magának egyedi teraszt. (Tajthy
Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

Bekerülés helye:
Miskolc, Zsarnai piac
Fajta: keverék
Kor: 4-5 év
Neme: szuka
Szín: fekete
Súlya: 22,50 kg
Magasság: 46 cm
Hirdetés

Nyugodt, végtelenül szeretet
éhes, sok mindent átélt kutya.
Szépen sétál, nem akaratos. Kira
hamar hozzánő az emberhez, na
gyon szeret társaságban lenni. Re
mek barátja lesz mindazoknak,
akik ragaszkodó, hűséges társat
keresnek egy kutya személyében.

MINDENKIT ÉRHET
JOGESET
Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk
címére:
3525 Miskolc, Kis-Hunyad
u. 9. A borítékra írják rá:
„Mindenkit érhet jogeset”.
E-mail: info@mikom.hu. Dr.
Strassburger Gyula és dr.
Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

GRAFITEMBER
A TISZTA
LEVEGŐÉRT
A LIFE IP HUNGAIRY
(LIFE17 IPE/HU/000017) projekt az Európai Unió LIFE
programjának támogatásával
valósul meg.

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában május
2-án, vasárnap délután 4
órától a felsővárosi református templomból közvetítenek. Igét hirdet: Balajthy
József lelkipásztor.
Szombattól, május 1-jétől
kezdődnek meg a májusi litá
niák a katolikus templomok
ban, mindenhol a helyben
meghirdetett időpontokban.
Az egri érsek a járvány miatt
ebben az esztendőben is a plé
bánosokra bízza a bérmálás
szentségének kiszolgáltatását.
Az egri érsek azokat az ifja
kat és szabad állapotú férfia
kat hívja felvételizni, akik szí
vükben meghallották az Úr
Jézus hívó szavát a papságra és
az Egri Érseki Papnevelő Inté
zet növendékei közé. Jelentke
zési kérelmüket május 30-áig
lehet beküldeni az intézet cí
mére: 3300 Eger, Foglár u. 6.

Május 2-ától újra kinyithat
nak a református templomok.
A Deszkatemplomban két is
tentiszteletet tartanak ezen
a napon: délelőtt fél 9 és 10
órakor. Ez utóbbit közvetítik
online formában is, ennek az
istentiszteletnek az elején sze
retnék köszönteni az édes
anyákat.
A Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége támogatja Áder János köztársasági elnök és fele
sége kezdeményezését, mely
nek célja a koronavírus miatt
árván maradt gyermekek meg
segítése. Vállalták, hogy a pénz
beli adományokat eljuttatják
a jelenleg bejegyzés alatt álló
alapítványnak. Számlaszám:
11100104-19719548-36000001
(CIB Bank). Közleménybe:
„Adomány COVID-árvák ja
vára”
Május 2-ától ismét nyitva
vannak az evangélikus temp
lomok is.

